DNI OTVORENÝCH DNÍ SAMOSPRÁVY SA BLÍŽIA –
BRATISLAVA BUDE OPÄŤ OTVORENÁ PRE VŠETKÝCH
Bratislava
Ôsmemu ročníku podujatia Bratislava pre všetkých – Dni otvorených dverí
samosprávy bude tohto roku patriť víkend 16. a 17. apríla 2011. Dňom otvorených
dverí samosprávy chce vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Milanom
Ftáčnikom ponúknuť svojim obyvateľom a návštevníkom mesta možnosť zblízka
nazrieť aj do zákulisia rozhodovania o živote mesta. Okrem projektu Otvorenej
samosprávy zlepšenie transparentnosti rozhodovania o budúcnosti mesta a jej
obyvateľov je aj tradičné podujatie Bratislava pre všetkých možnosťou ako prepojiť
obyvateľov s jeho inštitúciami. Tradične budú sprístupnené priestory Primaciálneho
paláca a primátorova pracovňa, kde bude možnosť stretnúť sa s primátorom Milanom
Ftáčnikom. Okrem iného budú môcť obyvatelia získať informácie o mestskej karte
alebo o blížiacich sa majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Tie bude
predznamenávať vystavená hokejová trofej, víťazný pohár, ktorý vyhral slovenský tím
na majstrovstvách sveta v r. 2002 v Göteborgu vo Švédsku. Medzi inými lákadlami
v rámci podujatia Bratislava pre všetkých budú aj otvorené expozície Múzea mesta
Bratislavy aj mestské galérie, takisto aj zoologická záhrada. Počas víkendu otvorenej
samosprávy bude možnosť zašportovať si na športoviskách STaRZ-u alebo pre
kultúry chtivých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy bude pripravených viacero
podujatí, či už koncert na nádvorí paláca alebo v Zrkadlovej sieni, kde sa predstavia
základné umelecké školy. Nepochybne zaujímavosťou bude možnosť prehliadnuť si
zákulisie Mestského divadla P.O. Hviezdoslava. Bratislava je aj Mestom, ktoré číta –
to je heslo, pod ktorým budú otvorené pracoviská mestskej knižnice s obľúbenou
burzou kníh. Spoznať, ako sa cítia turisti v našom meste, bude možné
prostredníctvom série prehliadok s odborným výkladom sprievodcov BKIS, či už
pešo, v historickej električke alebo jazdou na Prešporáčiku. Pre deti sú pripravené
podujatia ako napríklad sobotné Námestie detí, kde budú svoju tvorivú činnosť
prezentovať deti z mestských CVČ a ZUČ. V nedeľu je pre ne vyhradené Mestské
divadlo zo sériou detských predstavení. Do tradícií starých remesiel bude možné
nahliadnuť na jarmoku na nádvorí Apponyiho paláca. Sprievodné podujatia
v spolupráci s inými partnermi mesta budú napríklad aj v podobe vyhliadkovej plavby
loďou po Dunaji, alebo sobotná bezplatná návšteva Botanickej záhrady či séria
koncertov chorálových zborov Slovakia Cantat. Výber z programu podujatia
Bratislava pre všetkých. Podrobný program podujatia nájdete na webstránke
www.bratislava.sk.
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