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Milí Ružinovčania,
čas letí naozaj veľmi rýchlo a
odrazu zostáva len pár dní do
konca roka. To býva vhodný čas
na bilancovanie a obzretie sa
dozadu, a možno aj zhodnotenie toho, čo nám tento rok
priniesol, čo sa nám podarilo a
čo nie.
Knižnica má za sebou veľmi
turbulentný rok, ktorý rovnako
ako aj rok predchádzajúci poznačila pandémia covid19. Na
začiatku sme museli knižnice
zatvoriť, ale s príchodom horúcich letných dní sme mohli
otvoriť nielen knižnice, ale tiež
jedinečnú Knižničnú záhradu,
ktorá nás zviditeľnila v celom
Ružinove, ale aj v rámci Bratislavy.
Jeseň sa niesla v znamení
veľkých zmien - po 32 rokoch
sme ukončili činnosť pobočky na
Tomášikovej 25, a zároveň sme
začali komplexnú rekonštrukciu
priestorov Ústrednej knižnice
na Miletičovej 47. Taktiež sme
presťahovali
aj
riaditeľstvo
Knižnice Ružinov do priestorov
pobočky na Zimnej 1. Popri tom
všetkom sme stíhali nakupovať
pre vás novinky a pripravovať
rôzne zaujímavé podujatia.
Verím, že budúci rok, kedy
Knižnica Ružinov bude oslavovať 50. výročie svojho vzniku,
prinesie samé pozitívne zmeny.
Prajem vám krásne sviatky a
všetko dobré v novom roku
2022.
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V tejto rubrike sme zvykli predstaviť vždy jednu z našich pobočiek a

pracovníkov na týchto pobočkách. Tentokrát sme ale vzhľadom na zmeny, ktorými
naša knižnica v poslednej dobe prešla, rozhodli priblížiť vám naše pobočky, ktoré

aktuálne môžete navštíviť. Je nám ľúto, že pobočka na Tomášikovej 25 musela

ukončiť svoju činnosť z dôvodu zmeny účelu využitia budovy, ale škôlky sú v dnešnej
dobe potrebné.

Tešíme sa ale z toho, že Ústredná knižnica Knižnice Ružinov na Miletičovej 47 -

aj keď je dočasne zatvorená - prechádza komplexnou rekonštrukciou a o niekoľko
mesiacov vás privíta vo svojich vynovených a zmodernizovaných priestoroch.

Pobočka Bachova 7

Pobočka Zimná 1

Pobočka Na úvrati 52
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Pobočka Bachova 7

Pobočka sa nachádza na Pošni v blízkosti
zástavky MHD Súmračná (autobus č. 78,
električka č. 9).
Tel:
Mobil:
E-mail:

02/ 43 33 74 41
0911 011 985
kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk

Pobočka Zimná 1

Pobočka sa nachádza pri Martinskom
cintoríne na Ostredkoch a v blízkosti
zastástavky MHD Clementisova (autobusy
č. 39 a 61) alebo z druhej strany neďaleko
zastávky
MHD
Maximiliána
Hella
(autobusy č. 50, 66, 78, 96 a 196).
Tel:
Mobil:
E-mail:

02/43 42 11 21
0911 011 986
kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk

Pobočka Na úvrati 52

Pobočka sa nachádza na Trnávke v
blízkosti zástavky MHD Spoločenská
(trolejbusy 60 a 64).
Tel:
Mobil:
E-mail:

02/ 43 42 02 71
0901 725 905
kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk
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Mgr. Eva Pindjáková

V dnešnej dobe, keď je situácia nielen v kultúre, ale vo všetkých oblastiach veľmi komplikovaná a ťažká,
poteší ľudí každá pozitívna správa alebo zmena k lepšiemu. Preto aj nás veľmi potešila informácia, že v
dobe, keď na kultúru je stále menej a menej finančných prostriedkov a veľa projektov sa ruší alebo
pozastavuje, sa v mestskej časti Bratislava-Ružinov podarilo pristúpiť k veľkej rekonštrukcii jednej z
najstarších knižníc v tejto mestskej časti. Tento úžasný projekt bolo možné realizovať vďaka pochopeniu
a podpore vedenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, grantu z Fondu na podporu umenia a veľkému
úsiliu riaditeľky Knižnice Ružinov Mgr. Evy Pindjákovej.
Radi by sme vám priniesli viac informácií o tomto projekte, a preto sme uznali za vhodné osloviť osobu
najpovolanejšiu a najinformovanejšiu - riaditeľku Knižnice Ružinov - a položiť jej niekoľko otázok.
Takže pani riaditeľka, ako už v úvode spomíname, dnešná doba nepraje príliš takýmto aktivitám.
Pandémia covid19 pribrzdila - či dokonca zastavila - mnoho rozbehnutých projektov. Vy ste však
napriek tomu dokázali začať s realizáciou rekonštrukcie knižnice. Mohli by ste nám priblížiť, čo všetko
sa muselo spraviť a absolvovať, aby sa s rekonštrukciou vôbec mohlo začať?
Pri nástupe do funkcie som si obišla všetky pobočky. Pri tejto prehliadke sme zistili, že všetky pobočky
knižnice v Ružinove sú v stave, ktorý by bol hodný rekonštrukcie. Dať im možno taký trochu nový nádych,
novú myšlienku, pretože knižnice v minulosti boli smerované na výpožičky kníh, ale dnes už tieto knižnice
musia mať trošku inú myšlienku - a to hlavne vo vytváraní komunitných centier, kde sa bude pripravovať
viacero aktivít. A čo som musela urobiť pre to, aby sa pristúpilo vôbec k tejto myšlienke a k realizácii? Tak v
prvom rade sme sa museli stretnúť s vedením mestskej časti, s naším pánom starostom, ktorý samozrejme ako knihomol - bol nadšený touto myšlienkou. Následne sme sa stretli s kolegyňou z
investičného oddelenia a s ich vedením, ktoré naše myšlienky, ktoré sme spoločne aj s našimi kolegyňami v
knižnici mali, pretavili do projektu, a nakoniec tento projekt uzrel svetlo sveta. A na základe toho budeme
mať našu ústrednú knižnicu na Miletičovej v novom šate.
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V týchto dňoch sú už priestory knižnice prázdne a v
najbližšom čase by sa malo začať s rekonštrukciou.
Knižnica bude patriť robotníkom, stavebným firmám,
ktorých úlohou bude vytvoriť niečo nové. Samozrejme,
podľa projektu. Vedeli by ste nám povedať, čo všetko
bude súčasťou rekonštrukcie a na čo sa návštevníci a
čitatelia môžu tešiť?
Súčasťou rekonštrukcie ústrednej knižnice bude dať jej
nový šat od podlahy až po strop, čo znamená, že sa
zrekonštruujú všetky miestnosti a priestory jednotlivých
oddelení, priestory pre čitateľov, ktorí radi čítajú dennú
tlač (ktorá bude k dispozícii rovnako), pripravuje sa
priestor pre rôzne komunitné podujatia, priestor pre
štúdium a ďalší priestor, ktorý patrí ku knižnici, je
samozrejme priestor pre naše kolegyne, ktoré budú
čitateľov celou touto novou knižnicou sprevádzať.
Knižnica nie sú len regály a knihy, ale v dnešnej dobe je tu už aj rôzna technika, ktorá uľahčuje a
zjednodušuje prácu nielen knihovníkom, ale aj čitateľom. Predpokladáme, že na niečo také sa nezabudlo
v rámci rekonštrukcie, a preto by sme boli zvedaví, či nám viete poodhaliť aspoň nejaké novinky v tejto
oblasti.
Áno, súčasťou rekonštrukcie sú samozrejme už aj technické zariadenia, ktoré sa v dnešnej dobe doslova už
pýtajú do knižníc. Uľahčuje to prácu nielen knihovníkom, ale samozrejme aj samotným čitateľom a
návštevníkom knižnice. Máličko, čo môžem prezradiť je, že súčasťou knižnice by mal byť nový
samoobslužný počítač, cez ktorý si čitateľ vie vyhľadať publikáciu, o ktorú má záujem. Ďalšou súčasťou
technických zariadení v knižnici bude samoobslužné odovzdávacie zariadenie; môžeme ho nazvať
odovzdávací pult, kde si čitateľ bude vedieť knihu odovzdať. Tento pult tú knihu spracuje, na základe
spracovania tejto knihy mu samostatne vydá lístok o odovzdaní knihy späť do knižnice. Niečo podobné ako
bibliobox, len trošku v modernejšom šate. Ďalšou súčasťou by mali byť knihy, ktoré budú začipované, to
znamená, že ak si čitateľ vyberie nijaké knihy z knižnice, tak len priložením týchto kníh k podložke sa mu
tieto knihy načítajú do jeho vlastného konta. Zatiaľ len takto máličko, čo sa týka zariadení. A čo sa týka
zariadenia ako sú regály, tak budú mať samostatne nový šat. Pre našu knižnicu budeme vytvárať všetok
nábytok na mieru, čiže bude to určite knižnica, ktorá bude moderná a hodná doby dvadsiateho prvého
storočia.
Tak to znie naozaj skvelo. Určite už máte predstavu o tom, čo by mala táto rekonštrukcia priniesť
všetkým čitateľom a obyvateľom Ružinova, takže snáď pár viet...
V prvom rade by mala priniesť krásny a voňavý priestor pre všetky vekové kategórie. Predpokladáme, že tam budú
chodiť detičky od batoliat až po našich seniorov. Našou víziou je pripraviť túto ústrednú knižnicu na Miletičovej ako
komunitné centrum, kde si každý nájde nejaké to svoje miesto, ten svoj priestor a či už to bude kniha, či už to bude
spoločenská hra alebo iné aktivity, ktoré budeme pre ne pripravovať, sa tam bude cítiť hlavne dobre, pohodlne a
príjemne.
Ja Vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám Vám aj knižnici naozaj len to najlepšie.
Ďakujem veľmi pekne.
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Slovník odborných pojmov definuje slová PELE-MELE ako všehochuť, rôznorodú zmes. Dvojstrana
pravidelne prináša knižničnú všehochuť: zmes informácií, noviniek a návodov pre všetkých.

Služba, na ktorú ste si už zvykli a ktorú veľmi oceňujete a využívate - možnosť vrátenia kníh 24 hodín
denne, 7 dní v týždni - je pre všetkých čitateľov stále k dispozícii, aj keď s malými zmenami.
Momentálne sú k dispozícii 2 biblioboxy, ktoré sú umiestnené pred našimi pobočkami Na úvrati 52
(Trnávka) a Zimná 1 (Ostredky). Využiť ich môžete na vrátenie kníh vypožičaných z pobočky, pred ktorou
sú umiestnené, a samozrejme, aj z dočasne zatvorenej Ústrednej knižnice na Miletičovej 47. Nasledujúci
pracovný deň budú knižky odčítané z vášho konta a v prípade, že máte v prihláške uvedenú e-mailovú
adresu, vám bude zaslaná potvrdenka o ich vrátení.
Prosíme vás všetkých, aby ste boli ohľaduplní a nevhadzovali do biblioboxov knihy, ktoré chcete darovať,
alebo iné predmety, ktoré potom znefunkčňujú bibliobox a spôsobujú problémy nám i našim čitateľom .
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Vianočné sviatky sú za dverami a k čaru rozsvieteného vianočného stromčeka patria neodmysliteľne aj
darčeky. Jeden taký netradičný a originálny darček má pre vás aj Knižnica Ružinov. Ide o darčekovú
poukážku, vďaka ktorej obdarovaný môže využívať služby našej knižnice 365 dní v roku. Tieto poukážky
môžete zakúpiť za cenu zápisného na ktorejkoľvek našej pobočke.
Kontakty na naše pobočky nájdete na našej webovej stránke www.kniznica-ruzinov.sk alebo aj v tomto
časopise v rubrike "Predstavujeme vám".
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KNIŽKOBRANIE

Viac informácií o
nových knihách v našej
knižnici nájdete
na našom webe a
sociálnych sieťach!

Knižkobranie je náš pravidelný seriál, ktorým predstavujeme nové knihy v našej knižnici.
Všetky knihy nájdete v našom online katalógu. V tejto rubrike vám prinášame malú
ochutnávku najnovších kníh, ktoré u nás nájdete.

Knihy pre deti

Psíček muzikant

Psst, tíško!

Ema a jej zázračná lupa

Mária Števková

Nicola Kinnear

Catherine Jacob, Lucy Fleming

Veselá knižka o tom, ako sa

Prečo je malá líštička smutná?

Jedného dňa poprosia Emu o

Lucka hrá s Maxíkom, spolu

Jej kamaráti sú pekní kriklúni a

pomoc zúfalé včielky. Podarí sa

šantia, skáču, tancujú. Maxíka

vôbec ju nepočúvajú. A ona

jej zachrániť ich voňavý domov?

tanec

zbadala čosi veľmi nebezpečné!

Na začiatku a na konci tejto

Ako ich však má varovať, keď

knižky nájdete prekva-pujúce

robia neskutočný hurhaj?

fakty o hmyze.

nebaví,

pozná

lepšie

zábavy...

To je teda počasie!

Zvieratká z abecedy

Laura Ertimo

Ivona Ďuričová

Rázna, ale optimisticky ladená

V knižke plnej veselých bás-

Láskavé

populárno-náučná

ničiek

s

pomoci a sile priateľstva... Túto

deti o zmene podnebia a o tom,

rôznymi zvieratkami, ktoré sa

zbierku milých príbehov pre deti

čo môžeme urobiť pre lepšiu

na

nebudete chcieť pustiť z rúk!

budúcnosť.

hádaniek.
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kniha

pre

sa

konci

deti
knižky

zoznámia
ukryli

Roztomilé rozprávky
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Knihy pre dospelých

Vinný od narodenia

Malé jablko

Uplakaná jeseň

Trevor Noah

Katarína Hybnerová

Václav Neuer

Trevor opisuje svoj zvláštny svet

Veľmi

vtipne a pravdivo. Výsledkom je

román, príbeh Slovenky, ktorá

predchádzajúce detektívne ro-

dojemný

zábavný

vlastnou snahou a vnímavosťou

mány

portrét chlapca, ktorého dnes

dosiahla úspech a uznanie vo

Vychádza

vďaka

štvrti, kde pohoreli aj rodení

skúseností elitného policajta. Nič

Newyorčania.

nie je čisto čierne ani biele.

a

smutno

televíznym

obrazovkám

pozná celý svet.

zaujímavý

a

príťažlivý

Autor

voľne

nadväzuje

bratislavskej
pritom

na

mordparty.
z

osobných

Podstatné však ostáva.

Tajomstvo stratenej galérie

Temné piesky

První herečka

Slavko Pregl a Leon Pogelšek

Robert Bryndza

C. W. Gortner

V Záhrebe nájdu zaprášený kata-

Profesorku

Kate

Vo farbisto napísanom románe o

lóg zberateľa obrazov Ambroise

Marshall čaká počas potápač-

Sarah Bernhardtovej ožíva Paríž

Vollarda. Všetky diela z Vollar-

skej výpravy so synom šokujúci

druhej

dovej zbierky sa však na Silvestra

objav:

priehrady

vrátane krvavej vojny s Prus-

1944 pri zrážke vlakov stratili. O

Temné piesky nájdu zachytenú

kom, krátkej vlády Komuny a

40 rokov neskôr sa však začnú

mŕtvolu mladého chlapca.

prechodu od cisárstva k repub-

v

kriminológie

hlbinách

objavovať na trhu...
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Michal Slanička je mladý slovenský autor, ktorý má bohaté skúsenosti
v oblasti masmédií a kreatívneho písania. Pracuje pre RTVS, kde sa s
jeho scenármi môžete stretnúť vo viacerých reláciách. Je tiež autorom
viacerých románov, z ktorých román plný receptov "Na Vianoce mi
nevolajte" si môžete požičať vo všetkých pobočkách Knižnice Ružinov.

Zemiakový šalát
Zemiakový šalát je vianočná "klasika", rovnako ako ryba, kapustnica alebo šošovicová
polievka. Každý z nás ho robí, či už na Vianoce alebo aj vo všedný deň, a koľko ľudí ho
pripravuje, toľko receptov naň existuje. So zeleninou či bez nej, s majonézou či bez nej, vždy
je ten najlepší. A my vám prinášame jeden z knižných receptov:

Ingrediencie
1 kg zemiakov
6 vajec
1 väčšiu plechovka sterilizovaného hrášku
200 g kyslých uhoriek
soľ, horčica, korenie
250 g domácej majonézy
1 – 2 šľahačky

Dobrú
chuť!

Postup
Zemiaky v šupke uvaríme a necháme vychladnúť. Po ošúpaní nakrájame na drobné kocky
alebo spolu s vajíčkami uvarenými natvrdo pretlačíme cez krájač na zemiaky. Kyslé uhorky
nakrájame nadrobno. Pridáme hrášok, soľ, horčicu a korenie a nakoniec vymiešanú
majonézu so šľahačkou. Všetko zmiešame a dochutíme podľa vlastnej chuti.

Podávanie
Servírujeme vychladený v spoločnej mise alebo na jednotlivých tanieroch.
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Múdre hlavičky,
šikovné ručičky
ZIMNÉ HÁDANKY:
1) Prišiel k nám biely kôň, zaľahol nám
celý dvor

/HENS/
2) Nie je to plameň, zato nás páli. Menej
nás páli, keď máme šály

/ZÁRM/
3) Ten, kto v lete kožuch nosí, v zime
býva nahý, bosý

/HCERO/
4) Visia biele meče vôkol strechy, vôkol
vrát. Iba slnko dokáže ich obtrhať

/ELÚCNEC/
5) Tancuje nám ponad hlavy, potom šuští
pod nohami

/HENS/
6) Plno ich je na stráni. Chytíš ich – voda
na dlani

/YKČOLV ÉVOHENS/
7) Panák, panák bruchatý, nevidí si na
päty. Ruky, nohy stuhlé, miesto očí uhlie

/KAILUHENS/
8) Nič nešije a v ihličkách je po celý rok

/KEČMORTS ÝNČONAIV/
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