Letnú čitáreň U červeného raka otvoria 14. mája
Aj toto leto bude prístupná letná čitáreň na Michalskej ulici. Vstup je voľný, v ponuke sú noviny a časopisy aj
bezplatné wifi pripojenie.
BRATISLAVA. Obľúbené miesto oddychu obyvateľov a návštevníkov bratislavského Starého Mesta - letnú čitáreň U
červeného raka otvorí Mestská knižnica v Bratislave 14. mája.
Prvý program tohtoročnej sezóny bude v čitárni sídliacej na Michalskej ulici 26, v bývalej obrannej priekope pod
Michalským mostom, 14. mája od 18:00 venovaný poézii Mariána Hatalu. Hudobný sprievod programu s názvom
ĽúbOstnato vytvorí sláčikové duo - Lucia Harvanová (husle) a Roman Harvan (violončelo) a moderovať bude Zuzana
Belková.
Najbližší program sa v letnej čitárni U červeného raka uskutoční 21. a 28. mája, vždy od 18:00. Návštevníkov večerov
venovaných slovenskej literatúre čaká tvorba Veroniky Šikulovej a Oľgy Feldekovej. Agentúru SITA o tom informovala
Zuzana Liptáková z dramaturgie Mestskej knižnice v Bratislave.
Tlač aj internet
Počas vlaňajšej letnej sezóny navštívilo letnú čitáreň U červeného raka 12 209 návštevníkov. "Z nich 6 009 si prišlo do
letnej čitárne oddýchnuť, stráviť príjemný čas a prečítať dennú tlač a časopisy - možnosť výberu mali z 28 titulov.
Niektorí si prišli zasurfovať na internete. Wi-fi zóna bola sprístupnená minulý rok prvýkrát," informuje o tom knižnica
na svojej webstránke.
Čitáreň je už tradične miestom konania podujatí Kultúrneho leta. Minulé leto na ne spolu prišlo 6 200 návštevníkov a
ďalší ich sledovali z Michalského mosta.
Letná čitáreň U červeného raka je prístupná od mája do septembra, počas pracovných dní od 10:00 do 20:00 a v
sobotu od 10:00 do 18:00, v nedeľu je zatvorené. Popri bezplatnom čítaní z novín a časopisov prináša aj wi-fi zónu.
V obrannej priekope
Ako ďalej píše o čitárni knižnica, čitáreň U červeného raka pod Michalským mostom sa pôvodne nazývala záhradou U
červeného raka. Jej názov pochádzal od priľahlej lekárne, ktorá sa prvý raz spomína v roku 1773 ako jedna z piatich
civilných lekární v Bratislave.
Je umiestnená v bývalej obrannej priekope mesta vybudovanej okolo polovice 14. storočia. Čitáreň obklopujú
pozostatky bývalého stredovekého opevnenia. Vstupuje sa do nej cez barokový dom postavený do barbakanu
(predsunuté opevnenie) Michalskej brány pred polovicou 18. storočia.
V roku 1961 bola časť veľkej priekopy upravená na letnú čitáreň, ktorú už vtedy využívala Mestská knižnica v
Bratislave. Letná čitáreň od svojho vzniku prešla dvoma veľkými rekonštrukciami v rokoch 1974 až 1977 a 2000 až
2006.
Časť priekopy na druhej strane mosta, ktorá siaha až k Domu novinárov na Župnom námestí bola obnovená v roku
2011. Viac podrobností možno nájsť na webstránke - na http://www.mestskakniznica.sk.
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