
Výstava „Petržalka do roku 1918“
Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie 
pod vedením PhDr. Ľuboša Kačírka a jeho študentov ešte v roku 2013. Výstavu po prvýkrát 
predstavíme aj na pobočke Turnianska 10
1.12. - 15.1.│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Výstava „Mladfila“
Výstava mladých filatelistov z krúžku MLADFILA pôsobiacich v priestoroch 
Miestnej knižnice Petržalka.
do 9. 1. 2016│ Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Výstava „Slovensko v malom“
Výstava projektov historických pamätihodností Slovenska – práce žiakov ZŠ Černyševského 8.
predĺžené do 15.1. 2016 │ Vavilovova 26

„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých
bližšie informácie poskytnú knihovníci Zlatka Olekšáková a Mgr. Andrej Blaas 
začíname v utorok 12.1. 2016 │10.00 – 12.00│Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



Angličtina pre seniorov – pokročilí                                      
Kurzy anglického jazyka pre seniorov s lektorkou Beátou Havlínovou.
začíname vo štvrtok 7.1. 2016 │ 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.
začíname v pondelok 11.1. 2016 │Vavilovova 26│ 17.00 – 18.00 │
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Taká bola Petržalka“
Prezentácie spojené s výkladom o histórii Petržalky od roku 1918 po rok 1973 určené žiakom 
základných a študentom stredných škôl. 
Prokofievova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova 1│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk   

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 

„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

„Dievčenský klub“
Od januára 2016 zakladáme nový poobedný klub pre všetky dievčatá vo veku od 8 – 16 rokov. 
Náplň klubovej činnosti tvoríme v spolupráci s vydavateľstvom Trio Publishing a projektom Mama, 
tata, čítajte s nami. 
Január 2016 │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.
Január 2016 │Turnianska 10│ 
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Knižný klub Bratislava“
Téma na január: Kniha vs. Film
vedie: knihovníčka Viera Némethová 
Január 2016 │Prokofievova 5│
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.
12.1, 19.1 a 26.1. 2016  │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
14.1, 21.1 a 28.1. 2016 │15.00 – 16.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  


