Pre dosPelých:
Knižná letenka
Cestovateľsko – literárne stretnutia o krajinách celého sveta. História, príroda, hospodárstvo a zaujímavosti,
ktoré každá krajina počas rokov svojej existencie nadobudla, okorenené rozprávaním a čítaním z pera
hodnotných národných autorov, o ich živote, osudoch a vplyve na ich domovskú krajinu a jej kultúru.
Rozprávanie s cieľom vytvoriť príjemnú atmosféru, priestor pre oddych a uvoľnenie, ponúknuť zaujímavé
informácie a pohľady, možnosť pre zúčastnených zaspomínať si a prirodzene prispieť vlastnými dojmami,
pocitmi, myšlienkami.
Lektori: Mgr. Viera Némethová, Mgr. Andrej Blass
Miesto: Turnianska 10

Medziriadkovanie
Literárny projekt knižnice venovaný dospelým priaznivcom literatúry. V moderných priestoroch pobočky
na Turnianskej ulici realizujeme každé dva mesiace stretnutie so slovenskými autorkami a autormi, ktorí
prídu porozprávať o svojich knihách.
Moderuje: Mgr. Viera Némethová
Miesto: Turnianska 10

Počítač pre všetkých
Bezplatná výuka základov práce s počítačom zameraná na základy práce s PC a internetom. Stretnutia sú
určené najmä ľuďom v seniorskom veku, ale radi pomôžeme aj ľuďom, ktorí nemajú možnosť inak získať
základné počítačové zručnosti. Cieľom projektu je získať počítačovú gramotnosť a zviditeľniť knižnicu ako
priestor, kde sa čitateľom otvárajú aj dvere k získaniu vedomostí a zručností v oblasti počítačových zručností.
Lektorka: RNDr. Ivana Varhaníková, PhD.
Miesto: Vavilovova 26
Termín: podľa dohody
Kontakt: odblit@kniznicapetrzalka.sk

cestovateľský denník
Pravidelný dvojmesačný cyklus stretnutí čitateľov a priateľov kníh s autormi, sprievodcami a nadšencami
cestovania pri rozprávaní o zážitkoch z ciest po európskych aj exotických krajinách a mestách. Súčasťou
besied je prezentácia autentických fotografií, filmov, lokálnej hudby, autorských kníh a veľa iných zaujímavostí.
Moderátor: Mgr. Andrej Blass
Miesto: Vavilovova 26

Angličtina pre seniorov – pokročilí
Kurzy anglického jazyka pre pokročilých seniorov zamerané na gramatiku a slovnú zásobu.
Lektorka: Beáta Havlínová
Miesto: Prokofievova 5
Termín: štvrtok od 17.15 – 18.45

Tematické dvojtýždne
Výber kvalitnej literatúry, ktorú spája vždy jedna téma. Ponuka kníh reflektuje buď národnú literatúru
alebo je prispôsobená obdobiu, v ktorom sa dvojtýždeň realizuje. V ponuke sú cestopisy, bedekre, knihy
o osobnostiach a autoroch z danej krajiny, tiež romány, zbierky poviedok, detektívky, rozprávky, poézia a iné.
Miesto: Lietavská 16, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27

Pre deTi A Mládež:
Krtko a snehuliak
Podujatie o zime pripravené pre deti materských škôl. Prostredníctvom príbehu Zdeňka Millera a jeho
slávneho, deťmi milovaného krtka a jeho kamaráta snehuliaka si povieme niečo o snehu a ľade, o tom, čo
robia v zime zvieratká, ktoré nespia, ako si hľadajú potravu a ako im aj my môžeme pomôcť. Tiež sa porozprávame o zimných športoch a o bezpečnosti pri nich.
Miesto: Furdekova
Termín: podľa dohody

Mimi a líza
Interaktívne čítanie z knihy Mimi a Líza o neposlušných písmenkách, vďaka ktorému deti nahliadnu do
sveta nevidiacich. Zistíme, že predstavivosť a fantázia zdravých ľudí aj nevidiacich je rovnako bohatá a svet
za zavretými očami nie je nudný a čiernobiely. Spolu si vyskúšame, aké to je byť obklopený tmou a spoliehať
sa na vlastné ďalšie zmysly.
Podujatie je určené pre predškolákov a žiakov 1. a 2. triedy základnej školy.
Miesto: Vavilovova 24
Termín: podľa dohody

Prines si svoju knihu
Nájdete „smiešny titulok z bulvárnych novín“ v najnovšom bestselleri? A čo „radu na rande“ vo svojej
kuchárke? Presne takto funguje nové podujatie, na ktorom si žiaci pri práci s knihou precvičia svoju tvorivosť. Za úlohu dostanú vyhľadávať v knihách texty podľa zadania a plniť úlohy čo najvtipnejšie to pôjde.
Miesto: Prokofievova 5, Turnianska 10
Termín: podľa dohody

Taká bola Petržalka
Dlhoročný projekt knižnice, v ktorom predstavujeme dejiny Petržalky od začiatku do roku 1989 (vznik
a osídlenie, prvé zmienky, vývoj priemyslu, medzivojnové obdobie, výstavbu sídliska, susedské vzťahy
a život na sídlisku). Projekt je určený žiakom základných a študentom stredných škôl.
Miesto: Dudova 2, Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 26
Termín: podľa dohody

domáce úlohy? smer knižnica!
Ponuka pre žiakov, ktorí potrebujú pomoc pri svojich domácich úlohách a projektoch, spojená s informáciami o základoch práce s počítačom (základy práce s textovým a tabuľkovým editorom, grafmi, číselnými
údajmi, tvorba jednoduchých prezentácií, vyhľadávanie informácií a ich spracovanie).
Miesto: Dudova 2, Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24
Termín: denne, od 15.00 do 17.00 h.

Nebojme sa povinného čítania
Projekt ponúka študentom základných a stredných škôl vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej
literatúry. Cieľom je ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto kníh aj v dnešnom svete.
Miesto: Dudova 2, Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24
Termín: podľa dohody
Kontakt: 02/62 52 01 89, nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Písanie nás baví
Tvorivý workshop, na ktorom si žiaci vyskúšajú niektoré techniky písania a precvičia svoju tvorivosť
a fantáziu, a tiež odvahu prezentovať vytvorené texty pred publikom. Pri písaní budeme napríklad vychádzať z počutého zvuku alebo zo začiatočných písmen mena nejakej postavy a iných zaujímavých techník.
Miesto: Dudova 2, Turnianska 10, Prokofievova 5
Termín: podľa dohody

V.V.V. – vstúp – vyber – vypožičaj
Ponuka kvalitných kníh umiestnených v samostatných sektoroch pobočiek pre deti a mladých dospelých
od 11 do 19 rokov. Každý čitateľ má možnosť nechať v knihe vlastné hodnotenie, komentár či odkaz pre
nasledujúceho čitateľa.
Miesto: Vavilovova 24, Prokofievova 5, Turnianska 10, Dudova 2, Furdekova 1, Vyšehradská 27

Zriaďovateľom Miestnej knižnice Petržalka
je Mestská časť Bratislava-Petržalka.
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