
ROK
v knižnici

Ponuka najnovších slovenských i svetových titulov, klasickej literatúry, 
náučnej literatúry či cestopisov a odbornej a záujmovej literatúry 

podľa osobného výberu knihovníkov.
Miesto: Lietavská 16, Prokofi evova 5, Turnianska 10,

Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27

Čítanie a počúvanie ukážok z výborných kníh, ale aj dobrej muziky v petržalskej 
knižnici. Ukážky z diel pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby čítajú známe tváre 
slovenskej umeleckej scény  a známe tváre našej knižnice – knihovníčky, knihovníci 

a ľudia, ktorí navštevujú naše pravidelné komunitné stretnutia. 
Termín:  25. 10. 2019, 22. 5. 2020

Miesto: Prokofi evova 5

Podvečerné stretnutia pre rodiny s deťmi. Deti sa aktívne zapájajú do deja 
a rodičia získavajú inšpiráciu ako pracovať s knihou, príbehom. Orientujeme 
sa na najkvalitnejšie knihy, ktoré vychádzajú s pridanou hodnotou kvality 

slova či ilustrácie. Pre deti od 4 do 7 rokov. 
Termín:  raz mesačne o 17.00 hod.

Miesto: Prokofi evova 5 

Formou prednášok, jednoduchých aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok 
a hier prebúdzame v deťoch záujem o dianie v komunite, na sídlisku či ulici 

a potrebu zmien a skrášľovania priestorov, ktoré denne navštevujú.
Projekt realizujeme v spolupráci s o. z. Krásy terasy.

Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban.
Termín:  október 2019 – jún 2020

Miesto: Vavilovova 24

Predstavenie mladšej generácie ilustrátoriek a ilustrátorov, študentov a absolventov 
slovenských a českých umeleckých škôl. Diela budú v duchu názvu projektu vystavené 
pod či pred výpožičným pultom pobočky a návštevníci budú mať možnosť vzhliadnuť

 diela autorov, z ktorých mnohí majú za sebou už prvé úspešné ilustračné debuty.  
Termín:  raz za dva mesiace

Miesto: Turnianska 10

Stretnutia s autormi, sprievodcami a nadšencami cestovania pri rozprávaní 
o zážitkoch z ciest po európskych aj exotických krajinách a mestách.

Termín:  raz za dva mesiace
Miesto: Vavilovova 26

Slávnostne pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice. V pobočkách ich privítajú 
kráľ, princezná, knižná víla alebo škriatok Kniholap a čarodejník Čaroslov. 

Každý prváčik získa bezplatný čitateľský preukaz. 
Termín:  denne podľa dohody s pobočkou knižnice

Miesto: Dudova 2, Furdekova 1, Prokofi evova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24

Predstavenie knižničných služieb a fondu knižnice stredoškolákom. Dôraz kladieme 
na ponuku elektronických služieb - práca s on-line katalógom, objednávky, rezervácie, 

ponuka e-kníh, sprostredkovanie audio kníh a ďalšie. Pre stredoškolákov máme 
pripravený aj autorský projekt „Nebojme sa povinného čítania“.  

Termín:  denne podľa dohody s pobočkou knižnice
Miesto: Prokofi evova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26
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Knižný svet podľa...

Počúvadlo

Príbeh o piatej

Tvory mesta

Podpultová výstava

Cestovateľský denník

Odklínanie knižnice

Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú

E-KNIHY 
AUDIODOKUMENTY

PRIAMO Z DOMU. 
24 hodín denne

FILATELITICKÝ 

KRÚŽOK
Vavilovova 26 


