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Najväčšia verejná knižnica v Bratislave - Miestna knižnica Petržalka - vo svojich desiatich
pobočkách pripravila takmer 40 podujatí pre malých i veľkých čitateľov.
Atraktívnym "úlovkom" budú aj najkrajšie detské knižky. Sto slovenských a sto českých najkrajších
ocenených detských kníh za uplynulých 10 rokov nájde svoj prechodný domov v petržalskej miestnej
knižnici na Prokofievovej ulici č. 5. Vernisáž jedinečnej putovnej výstavy, organizovanej v spolupráci s
Památníkem národního písemnictví v Prahe a Bibiánou - medzinárodným domom umenia v Bratislave,
sa konala 6. marca aj za účasti významných hostí z Českej republiky.
Ďalšími marcovými top podujatiami Miestnej knižnice Petržalka bude Deň ľudovej rozprávky,
počas ktorého si v piatich detských pobočkách knižnice deti budú čítať z tvorby Pavla Dobšinského a
rozprávať sa o rozdieloch medzi ľudovými a autorskými rozprávkami. "Už 19. marca sa opäť zapojíme
do tradičného Týždňa slovenských knižníc, počas ktorého organizujeme Jarný maratón s knihou
Johanka v Zapadáčiku, na ktorý sme pozvali aj autorku Toňu Revajovú a ilustrátora Juraja Balogha,"
informovala riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová.
Petržalke sa darí zapájať do života v knižnici aj dospievajúcu mládež, ktorá má na literatúru
špecifické požiadavky. Dnes si už totiž táto generácia väčšinu informácií nachádza na internete, ktorý
má stále so sebou, napríklad v mobile. "Verím v návrat ku klasickej knižke, aj keď sám som si kúpil
elektronickú, ale niet nad pocit držať v ruke originálnu knižku a listovať v nej," povedal starosta
Petržalky Vladimír Bajan, ktorý si dovolenku bez kníh ani nevie predstaviť. Dodal tiež, že hoci v
niektorých petržalských pobočkách miestnej knižnice môžu návštevníci využiť počítače a free wifi
zónu, najčastejšie stredoškoláci a vysokoškoláci prichádzajú po informácie z najnovších brožúr,
zborníkov či výskumných publikácií slovenských i zahraničných štátnych inštitúcií a mimovládnych
organizácií.
Pobočky petržalskej knižnice minulý týždeň pripravili pre deti aj bezplatné jarné prázdniny. V
knižniciach na Vavilovovej, Prokofievovej, Vyšehradskej, Furdekovej, Ambroseho a Lietavskej ulici sa
aj spolu so svojimi rodičmi mohli zúčastniť na zábavných hrách a kreatívnych aktivitách, zasúťažiť si,
lúštiť hlavolamy, prečítať dobrú knižku, alebo si len tak oddýchnuť. Informácie o aktivitách, ako aj
marcovom programe knižnice nájdete na webovej stránke http://www. kniznicapetrzalka.sk.
Miestna knižnica Petržalka je svojím zbierkovým fondom 245-tisíc kníh najväčšou verejnou
knižnicou v Bratislave. Jej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Knižnica sa zameriava
na všetky vekové kategórie. Pobočky pre detského čitateľa sú na Vavilovovej 24, Furdekovej l,
Ambrozeho 4, Prokofievovej 5 a Lietavskej 14, knižnice pre dospelých sídlia na Haanovej 37,
Rovniankovej 3, Lietavskej 16 a Vyšehradskej 27. Na Vavilovovej 26 majú Petržalčania knižnicu s
náučnou literatúrou. Pobočky na Vavilovovej 24 a Prokofievovej 5 sú knižnicami rodinného typu.
Počítače ako aj bezplatnú wifi zónu môže verejnosť využiť v pobočkách na Vavilovovej 26 a
Prokofievovej 5. Miestna knižnica Petržalka úspešne organizuje napríklad celoslovenskú autorskú
súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (v tomto roku to bude už 24. ročník), súťaž školských
časopisov Novinári tretieho tisícročia (17. ročník) a obľúbený letný Knižný kolotoč (7. ročník).
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