
Výp ožičky audiokníh
Nová služba petržalskej knižnice na základe spolupráce so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
v Levoči (SKN). Špecializovaný knižničný fond SKN obsahuje viac ako 5 500 titulov zvukových kníh, ktoré budú prí-
stupné po registrácii aj pre čitateľov petržalskej knižnice. Miestna knižnica Petržalka ponúka pomoc pri registrácii 
a záujemcom vysvetlí používanie audiofondu knižnice. Presné informácie poskytne metodička knižnice 
Mgr. Viera Némethová; registráciu, konzultácie pri registrácii a ďalšom používaní fondu budú poskytovať pobočky
Prokofievova 5 a Vavilovova 24. 
Termín: od 5. 2. 2018
Kontakt: Mgr. Viera Némethová, 02/62 52 01 89, metodika@kniznicapetrzalka.sk

pobočky: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk, vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk  

Ženy z  ro du Esterházyovcov
Prednáška autorky monografického diela o ženskej časti rodu Esterházyovcov „de Galanta“ Anny Jónásovej, ktorá 
prinesie nový pohľad na dejiny galantskej vetvy jedného z významných rodov Rakúsko-uhorskej monarchie. Autorka
sa vo svojom výskume zamerala na ženské osoby, ktoré v iných, tradičných výskumoch ostávali na okraji záujmu. 
Dodnes ich prítomnosť v Galante pripomínajú dva kaštiele, neorenesančný a neogotický.
Termín: 12.  2.  2018 o 17.00 hod.
Miesto: Prokofievova 5

Knižná letenka u Rumunsko
Populárno-náučné rozprávanie o krajinách sveta z pohľadu geografie, histórie, súčasnosti a osobností literatúry.
Témou februárového rozprávania bude Rumunsko, jeho história, príroda a Slováci žijúci v Rumunsku. Rozprávanie
našich knihovníkov spestrí čítanie zo zbierky poviedok od rumunského autora Mirceu Cărtăresca.
Lektori: Mgr. Viera Némethová, Mgr. Andrej Blass 
Termín: 22. 2. 2018 o 17.00 hod.
Miesto: Turnianska 10

Tematické dvojtýždne
V dvojtýždňovom cykle ponúkame zaujímavé knižné tituly, ktoré by možno unikli vašej pozornosti.   
Termín: 5. 2. – 17. 2. 2018
Téma: „Rande s knihou“ – možnosť výberu knihy na základe indícií na hlavnú postavu
Termín: 19. 2. – 3. 3. 2018
Téma: „Mesto v knihe, kniha v meste“ – knihy o Bratislave a Petržalke
Miesto: Lietavská 16, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27
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