
TLAČOVÁ SPRÁVA 

  

Bratislavská Hlavná stanica otvára cestovateľskú knižnicu 
  

BRATISLAVA, 30. jún 2015 – Spisovateľ Michal Hvorecký a poetka Mirka Ábelová darujú svoje 

knihy do samoobslužnej knižnice P. O. Hviezdoslava, ktorú v čakárni bratislavskej Hlavnej 

stanice otvára projekt Salónik v spolupráci so Železnicami SR. 

  

S príchodom školských prázdnin a nástupom letnej cestovateľskej sezóny, 30. júna o 16:00 hod sa na 

Hlavnej stanici v priestoroch čakárne otvára cestovateľská knižnica. Ide o samoobslužnú knižnú 

poličku, aké sú dnes bežné pri väčších letných festivaloch či iných kultúrnych podujatiach. „Naša 

knižnica sa chce od podobných projektov líšiť tým, že bude ponúkať hlavne cestovateľskú literatúru - 

cestopisy, mapy, či bedekery, ale nebránime sa ani kvalitnej literatúre iného druhu,” uviedla kurátorka 

Salónika Zuzana Duchová.    

  

Nielen účasť na otvorení, ale aj spoluprácu prisľúbili Michal Hvorecký, spisovateľ a riaditeľ knižnice 

Goetheho inštitútu, Mirka Ábelová, poetka a redaktorka, František Malík, Peter Michalík a ďalší 

organizátori bratislavského knižného festivalu BRaK. „Dúfame, že postupne sa budú pripájať aj ďalšie 

osobnosti slovenského literárneho života a najmä, že knižnicu príjme za vlastnú samotná cestujúca 

verejnosť,“ hovorí Duchová. Cestovateľská literatúra na staničný uzol metaforicky vnesie “vôňu 

diaľok” a prísľub kozmopolitizmu a dobrodružstva.  

  

Knižnica je súčasťou projektu Salónik.sk, ktorý prináša na Hlavnú stanicu občasné kultúrne 

občerstvenie v podobe krátkych výstav, koncertov, či workshopov spravidla v prezidentskom salóniku 

na prvom nástupišti, ale aj v ďalších priestoroch stanice. Našou snahou je scitlivovanie vnímania tohto 

komplikovaného prostredia a cez umelecké intervencie pracovať so širokým významom slova kultúra, 

ktoré má svoj pôvod v latinskom coleo/colere – obrábať, kultivovať. Okrem Hlavnej stanice disponuje 

podobnou poličkou aj železničná stanica v Trnave. Bratislavskú môžete navštíviť počas celých 

prázdnin v rámci otváracích hodín čakárne na prvom poschodí. 

 

 

Projekt je realizovaný v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, vďaka Grantovému programu 

pre optimistov Nadácie Orange. 

  

Kontakt pre médiá: 

 

Zuzana Duchová 

0907 467 598  

občianske združenie rese arch 

http://www.rese-arch.org/ 

http://salonik.sk/ 
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