
DECEMBER
v knižnici

Aj v tomto školskom roku nadväzujeme na peknú tradíciu v petržalskej knižnici – zápis všetkých 
prváčikov na základnej škole a prvákov – študentov stredných škôl po celý školský rok zdarma. 

Termín: 2. 9. 2020 - 30. 6. 2021   Miesto: všetky pobočky knižnice

Zápis všetkých prváčikov a prvákov zdarma

On line registrácia do knižnice formou predregistrácie 
V našom katalógu https://carmen.kniznicapetrzalka.sk/Carmen/ nájdete aj možnosť zaregistrovať sa do petržalskej 
knižnice aj bez osobnej návštevy niektorej z našich pobočiek. Táto možnosť je vytvorená pre čitateľov, ktorí u nás ešte 
nemajú založené svoje čitateľské konto. Možnosť predregistrácie alebo registrácie formou elektronickej prihlášky nájdete 
v pravej časti obrazovky. Po vyplnení údajov dostanete od nás akceptačný mail a ďalšie informácie.
Vzory prihlášok pre deti do 16 rokov, aj pre čitateľov od 16 rokov a viac nájdete na www.kniznicapetrzalka.sk.

Pozerajme, už to ide!
Videoprojekt čítaní pre všetky deti, rodičov a pedagógov. Všetky videá nájdete na webe aj na YouTube kanáli Knižnice Petržalka.

Vianoce v susedstve – petržalská vianočná pošta
Tento rok bol náročný pre nejedného z nás. Urobte radosť starším, či už vo vašom dome alebo v domove a pošlite im vianočnú 
pohľadnicu. Ako na to? Napíšte pohľadnicu alebo list, ktorú môžete vhodiť do pripravenej schránky  na jednej z našich 
desiatich pobočiek. Vianočnou poštou pre osamelých starších ľudí sa s radosťou zapájame aj do projektu Giving Tuesday. 
Partnermi podujatia je Mestská časť Bratislava - Petržalka, Knižnica Petržalka, Materské centrum Budatko a Nadácia Pontis

Termín:  1. 12. – 18. 12. 2020    Miesto: pobočky Miestnej knižnice Petržalka

ONLINE 
PODUJATIA 
PRE ŠKOLY

realizované cez 
Zoom Cloud Meetings

„Vo farbách vychádzajúceho slnka“
Výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 sme pripravili 
v úzkej spolupráci s BIBIANA- medzinárodný dom umenia pre deti. Doplnená bude o knihy z knižného fondu Bibiany 
v japončine a angličtine a je doplnená aj o interaktívne prvky, niekoľko druhov puzzle v rôznych obtiažnostiach.
   Termín:  23. 11. 2020 - 4. 2. 2021   Miesto: Turnianska 10

Výstava ilustrácií ilustrátorky Hedvigy Gutierrez. Plecháč Bob je autorským projektom a jej diplomovou prácou v ateliéri 
knižnej ilustrácie na VŠVU v Bratislave. Škriatok Bertil je hlavný hrdina knihy Márie Lazárovej, ktorý si veľmi rád číta. 
Pre seba, a svoje kamarátky myšky.     Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín: výstava predĺžená do 31. 12.2020   Miesto: Prokofi evova 5

„Plecháč Bob a škriatok Bertil“

Sladké prekvapenie pre malých čitateľov petržalskej knižnice od Mikuláša nájdete v rodinných pobočkách knižnice. 
Zároveň bezplatne zapíšeme deti, ktoré si pre Mikuláša pripravia malý pozdrav.

Termín: 7. 12. 2020   Miesto: rodinné pobočky petržalskej knižnice

Mikuláš detským čitateľom

Ani tento rok deti o atmosféru adventného čítania neprídu. Naša knižnica sa zapojí do tradičného projektu, ktorý však bude 
tentokrát realizovaný formou piatich online komponovaných čítaní, ktoré zverejníme na našej webovej a facebookovej stránke 
knižnice.              Termín: od 6. 12. 2020   Miesto: rodinné pobočky petržalskej knižnice

„Celé  Slovensko  číta deťom v čase adventnom“


