
„Športovci v školských laviciach“
Putovná výstava spomienok slovenských športovcov niekoľkých generácií na svoje detské 
a študentské roky strávené v školských laviciach. Na výstave nájdete výpovede športových osobností 
akými sú Matilda Schrojfová, Jozef  Golonka, Vladimír Hopka, Mária Mračnová, Katarína Ráczová, 
Michal Arpáš, Stanislav Kropilák, Miloš Mečíř, Richard Kapuš, Martina Moravcová, Dominik Hrbatý, 
Peter a Pavol Hochschornerovci a posledný olympijský víťaz  z Rio de Janeiro chodec Matej Tóth.
14. 11. 2016  — 13. 1. 2017│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka

„Zlatá stuha 2016“
Prezentácia ilustrácií  víťazov prestížnej ceny Zlatá stuha 2016, ktorú už dvadsaťštyri rokov 
vyhlasuje Česká sekcia IBBY a ktorá sa udeľuje tvorcom najlepších kníh pre deti a mládež 
v českom jazyku. Výročná cena Zlatá stuha je udeľovaná v štyroch oblastiach: pôvodná česká 
slovesná tvorba, preklad, výtvarná tvorba a komiksová tvorba. Toto prestížne ocenenie 
si v tomto roku prevzali spisovateľ Miloš Kratochvíl, Martin Vopěnka, básnik Robin Král 
a kolektív autorov knihy „Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět“, výtvarník Filip 
Pošivač, Jiří Stach, výtvarníčka Jana Hrušková a gra�čka Zuzana Brečanová, prekladatelia 
Vratislav Kadlec, Jarmila Emmerová, Jiří Josek a Michaela Marková, autorka komiksu Toy 
Box, ilustrátor a výtvarník Martin Raudenský.
 7. 12. 2016 — 20. 1. 2017 │Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„Literáti z naší čtvrti“
Výstava „Literáti z naši čtvrti“  je sprievodcom životných príbehov literátov, ktorí sa narodili, žili, 
zomreli, alebo inak pôsobili v jednotlivých častiach Prahy. Pozostáva z  13 panelov  vybraných 
českých  literátov, ktoré sú obohatené o obrazové vizualizácie  jednotlivých osobností, 
o najvýznamnejšie obálky kníh a fotogra�e z osobného života. Na paneloch nájdete, okrem iného, 
aj osobné príbehy českých spisovateľov  Jaroslava  Foglara, Vítězslava Nezvala, Jaroslava  Seiferta, 
Stanislava Kostku Neumanna,  Josefa Škvoreckého, Jiřího Stránského a pod. 
5. 12. 2016 —  7. 1. 2017│ Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka
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„Zoznámte sa s knižnicou – informačná výchova“                                     
Obsahom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov  so všetkými službami, ktoré naša 
knižnica ponúka, s prácou s online katalógom, ponukou internetu, e-kníh a prezentácia aktuálnych 
výstav a podujatí na jednotlivých pobočkách.   
viac info 02/62 24 06 13 │ Vavilovova 24
www.kniznicapetrzalka.sk

„Nebojte sa povinného čítania“                           
Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej 
literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto 
kníh aj v dnešnom svete. 
Témy: 
Od balady po triller – Ján Botto: Margita a Besná, Žltá ľalia, K.J. Erben: Kytice – porovnanie 
s novšími dielami svetovej literatúry. 
Mor ho! Báseň Sama Chalúpku v kontexte tém dnešnej spoločnosti- extrémizmus, násilie, nenávisť. 
Rozprávky pre každého. Malý princ a jeho autor- príbeh pilota Exupéryho a chlapčeka so šálom. 
Prečo svet potrebuje rozprávky? Michael Ende: Nekonečný príbeh a Hodinový kvet. 
Rómeo a Júlia dnes. Shakespearov príbeh lásky a prežívanie vzťahu v rozdielnosti (kultúra, vek, 
náboženstvo, predsudky, znevýhodnenie: zdravotné a sociálne)
Lektorky: Mgr. Viera Némethová a Mgr. Petra Mišáková, PhD 
termín podľa dohody  02/63 82 62 03 │ Proko�evova 5
www.kniznicapetrzalka.sk



V.V.V. vstúp – vyber – vypožičaj
Projekt na podporu a popularizáciu čítania detí a mládeže od 11 do 19 rokov.
Vavilovova 24│Proko�evova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1│Vyšehradská 27
viac na www.kniznicapetrzalka.sk 

„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých.
termín podľa dohody  02/62 52 04 08 │Vavilovova 26
www.kniznicapetrzalka.sk  

Angličtina pre seniorov – pokročilí                                      
Kurzy anglického jazyka pre seniorov s lektorkou Beátou Havlínovou.
štvrtok│ 17.15 – 18.45 │Proko�evova 5
viac info 02/63 82 62 03
www.kniznicapetrzalka.sk  

„Terka“
Rozprávanie spojené s čítaním o krízových životných situáciách, v ktorých sa deti môžu reálne 
ocitnúť. Cieľom projektu je deťom ukázať ako si sami môžu pomôcť v kritických situácia bez 
paniky, na koho sa môžu obrátiť v prípade, ak nie sú nablízku rodičia a pomôcť im riešiť pocit 
osamelosti, ak majú v dnešnej dobe príliš zamestnaných rodičov.
viac info 02/63 82 64 46 │ Vyšehradská 27
www.kniznicapetrzalka.sk

„Žabiak a cudzinec“
Podujatie inšpirované knihou Maxa Velthuijsa Žabiak a cudzinec, ktorá deti jednoduchým 
spôsobom učí vnímať ľudí s inakosťou. Podujatie je smerované na vnímanie handicapov, jazykovej 
bariéry a na vnímanie rozdielov a odlišností medzi ľuďmi. Deti sa už v útlom veku začínajú 
stretávať s predsudkami, stereotypmi a skrytou, neopodstatnenou nenávisťou či odmietnutím, 
ktoré si ľudia v sebe pestujú. Cieľom stretnutia s deťmi je prirodzeným spôsobom, prostredníctvom 
rozprávkového príbehu objasniť, že inakosť neznamená zlo, a že naše predsudky nemajú vždy 
reálny základ.
viac info 02/20 76 08 55 │ Turnianska 10
www.kniznicapetrzalka.sk

Domáce úlohy? Smer knižnica!
Ponuka pre školákov, ktorí potrebujú pomoc pri svojich domácich úlohách, projektoch spojená 
s informáciami o základoch práce s počítačom (práca s textovým a tabuľkovým editorom, 
grafmi, číselnými údajmi, tvorba prezentácií, vyhľadávanie informácií a ich spracovanie).
denne od 15.00 – 17.00 h 
Furdekova 1│Vavilovova 24│Proko�evova 5│Turnianska 10│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  



Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka

„Otvorme sa rozprávkam“
Zvieratká z každého kúta sveta učia malých čitateľov ako sa správať k iným ľuďom, zvieratkám 
a prírode. Prostredníctvom príbehov vysvetľujú čo je pekné a slušné a naopak negatívne 
a zlé  a ako sa majú správať v rôznych situáciách. 
termín podľa dohody  02/63 82 64 46 │Vyšehradská 27
www.kniznicapetrzalka.sk  

Knižný klub Bratislava
Klubové stretnutia pre všetkých priaznivcov kníh a dobrého čítania.
Proko�evova 5
viac info na 02/63 82 62 03
www.kniznicapetrzalka.sk

„Knižkovo”                                 
Rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných  knihách s klientmi Domu sociálnych služieb 
MOST. Biblioterapeutické stretnutia vedú knihovníčky Mgr. Viera Némethová 
a Mgr. Petra Mišáková PhD.  
Proko�evova 5
bližšie informácie na 02/63 82 62 03
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Zážitkové čítanie v Domove tretieho veku                                   

Knihovníci Mgr. Viera Némethová a Mgr. Andrej Blaas pravidelne prichádzajú na pozvanie 
Domova tretieho veku na Poloreckého ulici, a postupne klientom tohto zariadenia predstavujú 
krajiny celého sveta z pohľadu literatúry, histórie, zaujímavostí a predstavenia osobností.
Domov tretieho veku│Poloreleckého 2
viac info 02/62 52 01 89│Mgr. V. Neméthová, metodička
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

„Večerníček naživo“                        

Podvečerné čítanie a sledovanie obľúbených rozprávok pre všetky deti a ich rodičov. 
pondelok│streda│štvrtok│ 18.00 – 19.00 │Proko�evova 5│Vavilovova 24│Turnianska 10
pondelok│štvrtok│ 17.00 – 18.00  │Furdekova 1
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    


