
 

   
 

 

Putovanie za dobrodružstvom  
Výstava venovaná dobrodružnej  a vedecko – fantastickej detskej literatúre a najznámejším autorom, ktorí 

ju v minulosti vytvárali. Máte možnosť prezrieť si aj cudzojazyčné vydania kníh autorov akými sú napr.  

Jules Verne, Daniel Defoe, Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling a iní. Výstava je tvorená aj  dobovými 

školskými pomôckami a krásnymi nástennými mapami Zděňka Buriana.  
Od 19. 6. 2013 – 30. 8. 2013                                                             pobočka Prokofievova 5 

 

Amatérski výtvarníci Petržalky 
Výstava vyšívaných obrazov autorky  p. Marty Zelmanovej a jej dcéry Daniely Schmidtovej.  
1. 6. – 30.8. 2013                                                                                         pobočka Vavilovova 26 

 

Knižný kolotoč 2013 
Cieľom je podpora putovania kníh medzi ľuďmi, ktorí dajú vyradeným knihám z knižného fondu druhú 

šancu, vrátia sa do čitateľského života. Možnosť bezplatne získať knihu, ktorú by ste mali po prečítaní 

ponúknuť ďalším záujemcom – v rodine, známym, priateľom…  
Termíny: 1. kolo    3. júla 2013          od 9.00 – do 12.00 hod. 

                 2. kolo  17. júla 2013          od 9.00 – do 12.00 hod. 

                 3. kolo  31. júla 2013          od 9.00 – do 12.00 hod. 

                   pred budovou Technopolu pri fontáne, pri zlom počasí vo vestibule 

 

Open air knižnica  
Počas leta sme na Magio pláži  pripravili:  
 

Samoobslužná  knižnica    
V našej sekcii pláže - požičanie kníh a časopisov s následným vrátením po prečítaní do police alebo 

regála. 

 

Programy pre deti a rodiny s deťmi   

12. 7. 2013      Učíme sa dráčtinu !  

o 10:00 hod.   Predstavíme deťom sériu kníh autorky Cressidy Cowellovej o Štikútovi Strašnom    

                        Šťukovcovi III.   

26. 7. 2013      Stretnutie s postavičkou Krtka z knihy Zděňka Millera spojené s čítaním a hrou.  

o 10:00 hod.   
 

Stretnutia a rozhovory so slovenskými autorkami  
17. júla 2013 Stretnutie so spisovateľkami a vydavateľstvom Koruna s predstavením kníh, 

o 17:30 hod.   autogramiádou  a možnosťou zakúpenia si kníh. Petržalčanka Lena Riečanská predstaví    

                        svoju knihu Čerešnička na šľahačku a slovenská autorka žijúca v Írsku Marta Gergelyová    

                        priblíži svoj slovenský knižný debut Most nad riekou Liffey. 

24. júla 2013  Autorské stretnutie so spisovateľkami Slávkou Koleničovou, autorkou knihy Kvarteto 

o 17:30 hod.   a Janou Benkovou, autorkou knihy Čistá láska. Na besede prečítajú autorky ukážky zo  

                        svojich kníh a po skončení je pripravená  autogramiáda a možnosť zakúpenia  kníh Slávky    

                        Koleničovej. 

 

 

www.kniznicapetrzalka.sk 

https://www.facebook.com/miestna.petrzalka?fref=ts 


