
FEBRUÁR
v knižnici

Hudobný večer v podaní zoskupenia František Báleš ansámbel 
je výnimočným projektom skladateľa, klaviristu a aranžéra Františka Báleša, 

ktorý zhudobnil básne významných slovenských a českých básnikov 
– Jána Kostru, Jána Smreka, Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a iných 

a vytvoril jemné jazzové aranžmány pre klavír, spev, kontrabas a altsaxofón.
Termín:  20. 2. 2020 / 18.00

Miesto: Prokofi evova 5

Irak - V srdci kolísky civilizácie
Staroveký Babylon, biblický Ur, Wadi as Salam - najväčší cintorín na svete, 
kde je pochovaných 5 miliónov ľudí. Vydajte sa s nami po stopách najstaršej

civilizácie na svete, do Mezopotámie - dnešného Iraku, ktorý je perlou histórie 
a má pamiatky slávnejšie ako v Egypte. Aj napriek nestabilnej bezpečnostnej 
situácii je možné krajinu navštíviť. O svojich potulkách porozpráva milovník 

netradičných dobrodružstiev Peter Gregor. 
Termín:  13. 2. 2020 / 17.30

Miesto: Vavilovova 26

Výstava fotografi í k 100. výročiu pripojenia Petržalky k Československu. 
Bratislavská aktivistka, fotogra� a a publicistka Hana Fábry zachytáva 
prostredníctvom fotografi e premeny Bratislavy. Na jednej snímke nájdete 

kontrast starého a nového, minulosť a prítomnosť. Súčasťou výstavy sú umelecké 
kresby výtvarníka Milana Blatnického, ktoré sú inšpirované prácou fotogra� y. 

Termín: predĺžené do 21. 2. 2020 
Miesto: Prokofi evova 5

Podvečerné čítanie pre rodiny s deťmi. Deti sa aktívne zapájajú 
do deja a rodičia získavajú inšpiráciu ako pracovať s knihou, s príbehom. 

Podujatie vedie Miriam Halamičková. 
Termín:  10. 2. 2020 / 17.00

Miesto: Prokofi evova 5

Obľúbené podvečerné čítanie pre detičky, ktoré vytvára v deťoch 
pravidelný návyk číta nia, návštev knižnice a vytvorenia si bližšieho 

vzťahu ku knižnici, ako obľúbenému miestu vašich detí. 
Termín:  6. 2 a 20. 2. 2020 / 17.30h.

Miesto: Vavilovova 24 

Deťom, navštevujúcim pravidelne náš projekt Tvory mesta predstavíme
ekologickú funkciu riečnehobrehu Dunaja a živočíchy, ktoré v tomto prostredí 

našli svoj domov.Prednáša Mgr. Katarína Goff ová PhD. z Bratislavského 
regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

Organizované podujatie pre projekt Tvory mesta.
Termín:  10. 2. 2020 / 14.00h.

Miesto: Vavilovova 26
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Básne múzické

Cestovateľský denník

Bratislava magická

e-knihy 
e-čítačky KNIŽNICA OTVORENÁ 24 HOD. DENNE, 7 DNÍ V TÝŽDNI. E-mailové upozornenia o končiacej sa výpožičnej dobe.

Príbeh o piatej

Príbeh pod vankúšik

Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život


