
„Umelecké diela Petržalky“
Sprievodné podujatie k výstave Petržalka v rokoch 1973 – 1989. Prednášku o umeleckých 
dielach Petržalky bude mať fotograf Martin Kleibl, autor knihy Prekvapivý sprievodca 
Mestskou časťou Petržalka.
6. 4. │17.00 │Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Typológia petržalských panelákov a osobnosti populárnej hudby žijúce v Petržalke“
Sprievodné podujatie k výstave Petržalka v rokoch 1973 – 1989. Prednáška Mgr. Oskara Lehotského, 
PhD. O typológii petržalských panelákov, o stavebných a rôznych technických  zaujímavostiach 
týchto stavieb.
14. 4. │17.00 │Proko�evova 5│
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Petržalka v rokoch 1973 - 1989“
Štvrté pokračovanie cyklu výstav Taká bola Petržalka s názvom Petržalka v rokoch 1973 – 1989.
Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie 
FF UK v Bratislave. Pripravené sú sprievodné programy, samostatné komentované prehliadky, 
výstavy a prednášky pre žiakov základných, študentov stredných škôl a širokú verejnosť.
4. 2. — 15. 4. │Proko�evova 5 
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„Petržalka za železnou oponou v rokoch 1973-1989„
Sprievodné podujatie k výstave Petržalka v rokoch 1973 – 1989. Podujatie realizujeme v spolupráci 
s Ústavom pamäti národa. Prednáška Ing. Mariána Gulu o činnosti Zboru pohraničnej stráže, o obetiach, 
ktorých životy vyhasli na ostro stráženej hranici v Petržalke aj o únose vtedajšieho štátneho tajomníka 
ministerstva zdravotníctva na hraničnom prechode Petržalka – Berg, Príhovor k prednáške bude mať 
riaditeľ Ústavu pamäti národa PaeDr. �Dr. Ondrej Krajňák PhD.  
11. 4.│17.00│Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Diana pozýva do Tajného cirkusu“
Predstavte si cirkus. Ale pozor! Nie taký, ktorý príde na lúku, rozprestrie šapitó a udupe trávu. 
Mám na mysli celkom iný cirkus, neviditeľný! Nebojte sa, neskrýva sa pod čarovným plášťom kúzelníka, 
ani nemá veľkosť detskej topánky. Je skrátka starostlivo ukrytý pred zrakmi ľudí. Stretnutie s autorkou 
Dianou Mašlejovou.
1.4. │11.00│Turnianska 10
1.4. │13.30│Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

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

„Francúzsky deň“
Je praktická maturitná skúška študentov Súkromnej strednej odbornej školy Holíčska 2. Vstup iba pre 
pozvaných hostí.
20. 4.│13.00 — 18.00│Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých
bližšie informácie poskytnú knihovníci Mgr. Andrej Blaas a Zlatica Olekšáková
utorok│10.00 – 12.00│Vavilovova 26
viac na 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 na www.kniznicapetrzalka.sk  

Filatelistický krúžok                                   
Jediný �latelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mlad�la, pod vedením pani Daniely 
Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.
pondelok│ 17.00 – 18.00 │Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

„Taká bola Petržalka“
Prezentácie spojené s výkladom o histórii Petržalky od roku 1918 po rok 1989 určené žiakom 
základných a študentom stredných škôl. 
Proko�evova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk        



„Rozprávky v starom a novom šate“                           
Miestna knižnica Petržalka a Múzeum školstva a pedagogiky  pozývajú na program, v ktorom  
spoznáte klasické rozprávky v starom i novom šate.  Program je určený pre materské školy a pre 
1. stupeň  základných škôl.
Turnianska 10│Vavilovova 24│ Proko�evova 5
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    

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 

„Ihrisko čítania Timotei Vráblovej“
Projekt odborníčky na čítanie detí a prezidentky slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú 
knihu IBBY Timotei Vráblovej realizuje naša knižnica v spolupráci so ZŠ Turnianska 10. Stretnutia 
pre deti, rodičov, učiteľov, vychovávateľov a knihovníkov prebiehajú v priestoroch ZŠ Turnianska 10 
a v priestoroch knižnice.
Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Dievčenský klub“
Od januára 2016 sme založili nový poobedný klub pre všetky dievčatá od 8-13 rokov. Náplň 
klubovej činnosti tvoríme v spolupráci s vydavateľstvom Trio Publishing, projektom Mama, tata 
čítajte s nami a n.o. Múza. Na marcovom stretnutí si vyrobíme krásne záložky – darčeky do kníh.
5. 4.│15.00│Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„S háčikom a ihlicami“                          
Učíme sa spolu háčkovať praktické veci, skúšame nové vzory a predstavujeme nové knihy 
obľúbených autorov.
vedie: knihovníčka Martina Mihelová
štvrtok│15.00 – 16.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„Projekt Knižkovo“                         
Tento projekt tvoríme v spolupráci s Domovom sociálnych služieb na Haanovej ulici už tretím 
rokom. Podujatie vedú terapeutka Petra Mišáková a knihovníčka Viera Némethová. 
Téma aprílového stretnutia: Paulo Coelho
 14. 4.│ 10.20 │Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„Mama, otec, babička, to je moja knižôčka“
Zábavné čítanie pre najmenšie deti, ich rodičov a starých rodičov z najkrajších detských kníh 
fondu našej knižnice.
utorok│18.00 – 19.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk 

Knižný klub Bratislava
Téma na apríl: Umberto Eco
Vedie knihovníčka Mgr. Viera Némethová
22. 4.│17.00 │ Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk a na FB stránke Knižný klub Bratislava

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


