
„Jozef Maximilián Petzval“
Výstava o priekopníkovi modernej optiky a fotografie.
1. 4.  - 30. 6. │Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Strapoškove farbičky“
Otvorenie výstavy detskej ilustrátorky Aleny Wagnerovej.
do 30. 6│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Čítajme si“
Detský čitateľský maratón, ktorý organizuje linka detskej istoty. Prebieha na detských a rodinných 
pobočkách Miestnej knižnice Petržalka a vybraných základných školách. Našim hosťom bude 
spisovateľka Mária Lazarová.
2.6. │9.00 – 15.00│detské a rodinné pobočky knižnice
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Celé Slovensko číta deťom“
Celoslovenská akcia, do ktorej sa naša knižnica pripojí sériou detských podujatí na detských 
a rodinných pobočkách knižnice.
30. 5.  - 5. 6. │detské a rodinné pobočky knižnice 
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
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„Arménsko“
Ďalšie pokračovanie cyklu cestovateľských besied. Našim hosťom bude Ing. Viliam Ovsepian, ktorý 
nám porozpráva o živote a kultúre v Arménsku.
15. 6.│17.30│Vavilovova 26
 viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia“
Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka súťaže školských časopisov spojené s pracovným 
seminárom pre redakčné rady.
16. 6. │10.00 │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Olympiáda v Rio de Janeiro“
Výstava detských  výtvarných prác, ktorú vyhlásilo brazílske veľvyslanectvo. Ide o 9 víťazných 
a 15 ďalších pozoruhodných diel podľa výveru poroty. 
vernisáž 8.6.│Prokofievova 5│Výstava potrvá od  22. 6. 2016
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Výstava Kolmý riečny breh“
BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) pozývajú na novú interaktívnu výstavu 
Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život, o živote včelárika zlatého, rybárika riečneho a 
brehule hnedej, ktorá ponúka žiakom možnosť hravou formou absolvovať hodinu biológie a naučiť 
sa niečo o ochrane prírody.
27.6. – 20.8. │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Bratislavské povesti“
V spolupráci s Domom tretieho veku na Poloreckého ul. organizujeme stretnutie žiakov ZŠ 
Černyševského 8, ktorí pod pedagogickým vedením Mgr. Martiny Ivanovej, PhD. predstavia 
klientom Domovu tretieho veku svoj projekt Bratislavských povestí s vlastnoručne vyrobenými 
bábkami.
14.6. │10.30 │Domov tretieho veku, Poloreckého 8
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
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    

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 

„Stretnutia v Domove tretieho veku“
Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej Blaas sa pravidelne stretávajú s klientmi Domova
tretieho veku na Poloreckého ulici, kde im zaujímavou formou prinášajú informácie o knihách v   
našej knižnici, rozprávajú sa o literatúre, cestovaní a kultúre.
Domov tretieho veku│Poloreckého 2
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



„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│Vavilovova 24
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„Projekt Knižkovo“                         
Tento projekt tvoríme v spolupráci s Domovom sociálnych služieb na Haanovej ulici už tretím 
rokom. Podujatie vedú terapeutka Petra Mišáková a knihovníčka Viera Némethová. 
23. 6.│ 10.20 │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.
utorok│10.00 – 11.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk 
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Knižný klub Bratislava
Téma na jún: Audioknihy
Vedie knihovníčka Mgr. Viera Némethová
17.6. │ Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk


