
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Súčasťou života v petržalských knižniciach sú besedy o knihách,  

autorské besedy, informačná výchova detí a mládeže, programy 

na podporu čítania, výstavy a tiež tvorivé dielne pre deti či knižná burza. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knižné VVV?  
 

Deti a mladí ľudia majú možnosť 

VSTÚPIŤ do našej knižnice, VYBRAŤ 

si knihu úplne podľa svojej 

slobodnej vôle, VYPOŽIČAŤ si a 

predovšetkým POVEDAŤ AKO SA 

IM PÁČILA.  

Knihy sú viditeľne označené a 

majú aj svoje špeciálne miesta v 

rodinných aj detských 

pobočkách. Na vyjadrenie môžu 

použiť samolepky, ktoré im 

poskytnú knihovníci, alebo 

hodnotiť knihy môžu aj v 

elektronickej podobe na fcb 

stránke. Tiež môžu ku knihe napísať 

aj krátke či dlhšie slovné 

hodnotenie, ktoré sa v našich 

pobočkách stane aj priamo 

súčasťou vybraných kníh. Do 

projektu je vybraných 100 kníh v 

dvoch vekových a piatich 

žánrových kategóriách pre každú 

vekovú skupinu zvlášť. 

 

Čitateľ má možnosť využiť prístup 

na internet na týchto 

pracoviskách Vavilovova 24, 

Vavilovova 26, Prokofievova 5, 

Turnianska 10, Furdekova 1 a 

Dudova 2. Samozrejmosťou je 

kopírovanie, skenovanie a tlač 
z PC na všetkých 10 pobočkách. 

     Knihy robia človeka      

Marec mesiac knihy 
 

16.3. Deň ľudovej rozprávky 

veselé interaktívne rozprávanie 

o poklade ľudových rozprávok 

23.3. Jarný maratón s knihou 

spisovatelia Juraj Šebesta a 

jeho dcéra Kamila Šebestová 

predstavia svoje knihy 

23.-28.3. Týždeň slovenských 

knižníc - tradičné podujatie s 

cieľom zviditeľňovať knižnice,  

možnosť bezplatne sa 

registrovať či vrátiť zabudnuté 

knihy bez poplatku 

27.-28.3. Noc v knižnici 

s Andersenom  - na 25 

najaktívnejších vybraných 

detských čitateľov čaká 

bohatý zážitkový celovečerný 

aj celonočný program 

viac na: 

www.kniznicapetrzalka.sk 

 

 
POBOČKY PRE DETI A MLÁDEŽ 
 

Furdekova 1 

Tel.: +421-2-62 315 324 

E-mail: furdekova1@kniznicapetrzalka.sk 

Dudova 2 

Tel.: +421-2-62 311 828 

E-mail: dudova2@kniznicapetrzalka.sk 

Turnianska 10 (pobočka rodinného typu) 

Tel.: +421-2-80 760 855 

Email: turnianska@kniznicapetrzalka.sk 

Vavilovova 24  

Tel.: +421-2-62 240 613 

E-mail: vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk 

Prokofievova 5 (pobočka rodinného typu) 

Tel.: +421-2-63 826 203 

E-mail: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk  

 

Výpožičné hodiny  

Po, Št.: 13.00 – 18.00 

Ut., St., Pi: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 

So: 9.00 – 12.00 (Vavilovova, Prokofievova)  

 

POBOČKY PRE DOSPELÝCH  
 

Haanova 37 

Tel.: +421-2-62 316 619 

E-mail: haanova37@kniznicapetrzalka.sk 

Rovniankova 3 

Tel.: +421-2-63 815 857 

E-mail: rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk, 

Lietavská 16 

Tel.: +421-2-63 828 008 

E-mail: lietavska16@kniznicapetrzalka.sk 

Vyšehradská 27 

Tel.: +421-2-63 826 446 

E-mail: vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk  

 

ŠPECIALIZOVANÁ POBOČKA 
S ODBORNOU, UMENOVEDNOU A 
CUDZOJAZYČNOU LITERATÚROU 
Vavilovova 26 

Tel.: +421-2-62 520 408 

E-mail: vavilovova26@kniznicapetrzalka.sk 

 

Výpožičné hodiny  

Po., St., Št.: 13.00 – 19.00  

Ut.: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30  

Pi.: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30  

So: 9.00 – 12.00 (Vavilovova 26) 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, www.petrzalka.sk, https://www.facebook.com/viembytpetrzalcan 

PETRŽALSKÝ 

NEWSLETTER  

Miestna knižnica Petržalka 

každoročne aktualizuje a 

dopĺňa svoj fond približne  o 

6 tisíc nových titulov. 

Celkovo sa vo fonde MKP 

nachádza asi 230 tisíc 

zväzkov dokumentov v 

celkovej hodnote takmer 

milión eur. 

Knižnica odoberá asi 60 

titulov denníkov a časopisov 

z toho 11 zahraničných. 

 


