
Výstava „Petržalka v rokoch 1973 - 1989“
Štvrté pokračovanie cyklu výstav Taká bola Petržalka s názvom „Petržalka v rokoch 1973 – 1989“. 
Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie FF UK 
v Bratislave. Témy: Prestavby Sadu Janka Kráľa, búranie starej Petržalky, výstavba mostov, plány na 
výstavbu metra, spoločenský a kultúrny život a pod. Knižný fond s témou histórie 
a súčasnosti Petržalky, s ktorého sme čerpali informácie aj pre túto výstavu nájdete na pobočke
 odbornej, populárno - náučnej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26. 
vernisáž 4.2.│16.00│Prokofievova 5│
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Komentovaná prehliadka výstavy
Výstavu Petržalka v rokoch 1973-1989 nám podrobne pri komentovanej prehliadke predstaví garant 
výstavy Mgr. Ľuboš Kačírek PhD., z katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.  
18.2.│17.00│Prokofievova 5│
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Jarné prázdniny v knižnici - „Nudu u nás nepoznáme“ 
Jarné prázdniny pre všetkých školákov v Petržalke si spoločne vyplníme hraním spoločenských hier, 
zážitkovým čítaním obľúbených detských kníh a podvečerným večerníčkom pre najmenších.
22.2. - 26.2│Vavilovova 24│Dudova 2│Furdekova 1│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka



Týždeň slovenských knižníc
Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc bude prebiehať od 29.2. do 5.3.2016 vo všetkých 
bratislavských knižniciach. V tento týždeň prebieha preregistrácia aj registrácia nových 
čitateľov vo všetkých pobočkách našej knižnice. 
Počas celého týždňa Vám naša knižnica ponúka :
- možnosť vrátenia kníh bez sankčných poplatkov
- bezplatné registrácie a preregistrácie nových čitateľov
29.2. – 5.3.│ všetky pobočky
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Čítačka Martina Horana, klienta n.o. Lepší svet
Na medzinárodnom literárnom festivale umeleckých aktivít seniorov a priateľov, ktorý sa uskutočnil 
v Poľskej Lodži v októbri 2015 získal Martin Horan cenu za svoju literárnu cenu s názvom „Príbeh 
môjho života“.
23.2.│14.00│Prokofievova 5│viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka



V.V.V. vstúp – vyber – vypožičaj
Projekt na podporu a popularizáciu čítania detí a mládeže od 11 do 19 rokov.
Vavilovova 24│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1│Vyšehradská 27
viac na www.kniznicapetrzalka.sk 

„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých
bližšie informácie poskytnú knihovníci Mgr. Andrej Blaas a Zlatica Olekšáková
utorok│10.00 – 12.00│Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Angličtina pre seniorov – pokročilí                                      
Kurzy anglického jazyka pre seniorov s lektorkou Beátou Havlínovou.
štvrtok│ 17.15 – 18.45 │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Filatelistický krúžok                                   

Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely 
Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.
pondelok│ 17.00 – 18.00 │Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

„Taká bola Petržalka“
Prezentácie spojené s výkladom o histórii Petržalky od roku 1918 po rok 1989 určené žiakom 
základných a študentom stredných škôl. 
Prokofievova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova│Dudova 2
metodika@kniznicapetrzalka.sk/tel. č.: 02/62520189      



„Dievčenský klub“
Od januára 2016 zakladáme nový poobedný klub pre všetky dievčatá vo veku od 8 – 13 rokov. 
Náplň klubovej činnosti tvoríme v spolupráci s vydavateľstvom Trio Publishing, projektom Mama, 
tata, čítajte s nami a n.o. Múza. 
9.2.│15.00│Prokofievova 5│
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Ihrisko čítania Timotei Vráblovej“
Projekt odborníčky na čítanie detí a prezidentky slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú 
knihu IBBY Timotei Vráblovej realizuje naša knižnica v spolupráci so ZŠ Turnianska 10. Stretnutia 
pre deti, rodičov, učiteľov, vychovávateľov a knihovníkov prebiehajú v priestoroch ZŠ Turnianska 10 
a v priestoroch knižnice.
Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Mama, otec, babička, to je moja knižôčka“
Zábavné čítanie pre najmenšie deti, ich rodičov a starých rodičov z najkrajších detských kníh 
fondu našej knižnice.
utorok│10.00 – 11.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„S háčikom a ihlicami“
Učíme sa spolu háčkovať praktické veci, skúšame nové vzory a predstavujeme nové knihy 
obľúbených autorov. Vedie: knihovníčka Martina Mihelová
štvrtok│15.00 – 16.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

„Rozprávky v starom a novom šate“                           

Miestna knižnica Petržalka a Múzeum školstva a pedagogiky  pozývajú na program, v ktorom  
spoznáte klasické rozprávky v starom i novom šate.  Program je určený pre materské školy a pre 1. 
stupeň  základných škôl.
Turnianska 10│Vavilovova 24│ Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„Večerníček naživo“                         

Podvečerné čítanie a sledovanie obľúbených rozprávok pre všetky deti a ich rodičov. 
pondelok│streda│štvrtok│ 18.00 – 19.00 │Prokofievova 5│Vavilovova 24│Turnianska 10
pondelok│štvrtok│ 17.00 – 18.00  │Furdekova 1
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka

„Knižný klub Bratislava“
V  iac info na FB stránke Knižný klub Bratislava. Vedie knihovníčka Viera Némethová.
Prokofievova 5


