NA BRATISLAVSKEJ BURZE KNÍH ĽUDIA
HĽADAJÚ BELETRIU AJ DETSKÚ
LITERATÚRU
Za symbolickú sumu 40 centov si môžu kúpiť maximálne 50 kníh z vyradených
bratislavských knižníc.
BRATISLAVA. Na piatom ročníku bratislavskej burzy kníh, ktorá prebieha v rámci dní
otvorených dverí samosprávy, je aj tento rok veľa záujemcov. "Ľudia o akcii vedia a vždy
netrpezlivo prešľapujú pred knižnicou. Už včera, keď sme otvorili, navštívilo burzu 2 900
Bratislavčanov," povedala pre TASR Marta Marková, námestníčka riaditeľa Mestskej
knižnice v Bratislave. Čitatelia v prvý deň burzy nakúpili 3328 kníh a utŕžilo sa 1331 eur.
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Kniha za 40 centov
Aj dnes predpoludním boli police a škatule s knihami na nádvorí Klariskej ulice
obkolesené mnohými záujemcami. Mladí aj starší postávali už s dvoma, troma knihami v
ruke a čítali si ďalšie. Za symbolickú sumu 40 centov si však mohli kúpiť maximálne 50
kníh z vyradených bratislavských knižníc. "Nakupujem tu každý rok a stále veľa, lebo
som veľký čitateľ. Ale mám to potom ako zásobu na dovolenku," povedala pani Ľudmila,
ktorá sa na burze zastavila cestou do práce. "Prišiel som si po konkrétny titul, ktorý dlho
inde neviem nájsť. Ale už som si našiel aj iné dobré knihy," zdôvodnil svoju návštevu
burzy Bratislavčan Igor.

Záujemcovia majú každý rok k dispozícii 20.000 až 30.000 kníh. Všetky sa ale do malého
priestoru nezmestia, knižnica ich preto dopĺňa aj niekoľkokrát počas dňa. Čitatelia teda
stále môžu nájsť nové tituly, keď sa na druhý deň na burzu vrátia. Minulý rok sa predalo
15.000 kníh.
Najviac je podľa Markovej záujem o beletriu a detskú literatúru. "Žiadajú aj náučnú, ale
keďže sú to staršie knihy, je už menej aktuálna," vysvetlila námestníčka s tým, že ľudia
hľadajú aj literatúru v maďarčine, angličtine či francúzštine. "V minulých rokoch sa na
burze objavovali aj knihy v nemčine písané švabachom, ale dostane sa sem aj literatúra z
minulého storočia. Ľudia si ju vždy radi kúpia," dodala.

Čitatelia si robia lacné zásoby.
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Ľúto je vyhodiť
Mestská knižnica burzu organizuje v spolupráci s knižnicami v Starom Meste, Ružinove,
Novom Meste a Petržalke. Tento rok sa pridala aj Rača. Nepredávajú sa však len tieto
knihy. "My každoročne vyzývame Bratislavčanov, aby donášali knihy, ktoré doma
nepotrebujú. Niektoré si vezmeme do fondu, ostatné dáme do burzy," priblížila Marková s
tým, že darcov je vždy veľmi veľa. "Každému je ľúto knihu vyhodiť." Výťažok z predaja sa
každoročne používa na nákup zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých v
Mestskej knižnici.
Bratislavská burza kníh sa končí v stredu 25. apríla.

Program Bratislavy pre všetkých nájdete tu:
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