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„Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“
Slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka súťaže školských časopisov základných a stredných škôl Petržalky s odo-
vzdaním cien a odborným seminárom porotcov pre víťazné kolektívy.
Termín: 14. 6. 2017
Čas: 10.00 h
Miesto: pobočka Prokofievova 5

„Petržalská burza kníh“
Tradičná burza – ponuka kníh v rámci podujatia Dni Petržalky. Knižnica ponúka knihy vyradené zo svojho
fondu. Ponúkať sa budú za symbolickú cenu 0,50 eur.
Termín: 17. 6. 2017
Čas: 11.00 – 18.00 h
Miesto: Dostihová dráha Petržalka

Tematické dvojtýždne
V pravidelných dvojtýždňových cykloch ponúkame čitateľom knihy, ktoré spája vždy jedna téma. Ponúkané
tituly predstavujú široký záber a nájdeme v nich knihy ako pre dospelých, tak aj pre deti a dospievajúcich. 
V termíne 29. 5. – 10. 6. zaujme téma O rodičoch a deťoch, v termíne 12. 6. – 24. 6. to bude historická téma Mária
Terézia a Habsburgovci. 
Miesto: Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26

„Na ihrisko, do knižnice“
Nové letné podujatie, na ktorom sa stretnú knihovníci s rodičmi a ich deťmi, pripravia si pre nich program
a prečítajú zaujímavé knižky.
Termín: 7. 6. 2017
Čas: 17.30 – 19.00 h
Miesto: ihrisko na Vavilovovej 1-4



Zriaďovateľom Miestnej knižnice Petržalka 
je Mestská časť Bratislava-Petržalka. 

„Samoobslužná knižnica na letnej pláži na Tyršovom nábreží“
Počas celého leta bude v prevádzke samoobslužná knižnica, ktorá umožní požičiavanie knižiek návštevníkom
Mágio-pláže. Potešiť chceme hlavne deti a ich rodičov.
Termín: 15. 6. 2017 – 3. 9. 2017
Miesto: Tyršovo nábrežie

„Čarodejník Čaroslov otvára s deťmi letné prázdniny“
Otvorenie leta s petržalskou knižnicou, interaktívne detské divadelné predstavenie spojené s rozprávaním
a predstavením vybraných detských kníh z fondu knižnice.
Termín: 30. 6. 2017
Čas: 14.00 h
Miesto: Samoobslužná knižnica na Tyršovom nábreží

„Cesta do ríše príbehov“
Prezentácia Miestnej knižnice Petržalka, čítanie, zábava a rozprávanie o knižnici a knihách s knihovníkmi
Zsuzsannou Horváth a Michalom Seleckým.
Termín: 22. 6. 2017
Čas: 16.00 – 21.00 h
Miesto: Hlavné námestie


