
„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.  — 13. 1.│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
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„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.
Vernisáž  7. 12. │14.00│Proko�evova 5
Výstava trvá od 7. 12. 2016 — 20. 1. 2017



„Vianočný punč so slovenskými spisovateľkami“
Adventné obdobie otvárame tradičnou predvianočnou besedou so súčasnými slovenskými 
spisovateľkami. Lena Riečanská, Petra Nagyová-Džerengová a Marta Fartelová nám okrem iného 
porozprávajú o svojich inšpiráciách a príbehoch, ktoré píše sám život. Nechajte sa zlákať a nájdite 
si čas na príjemné stretnutie pri šálke vianočného punču a dobrých knihách.
1.12. │ 17.00│ 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. —  7. 1.│ Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

 „Mikuláš v knižnici“ 
Všetky deti sa môžu opäť tešiť na návštevu sv. Mikuláša, ktorý po roku zavíta do Miestnej knižnice 
Petržalka  na  detské a rodinné pobočky. Mikuláš, čert aj dobrý anjelik prinesú poslušným deťom 
vianočný príbeh a sladké dobroty. Stretnúť ich môžete v pobočkách:
06.12.│ 9.00 — 15.00
09.00 │Vavilovova 24, 26
10.00 │Furdekova 1
11:00 │Dudova 2
13:00 │Proko�evova 5
14:00 │Turnianska 10
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„Moje obľúbené miesto —  knižnica“
Komorné posedenie výnimočných čitateľov a knihovníkov s riaditeľkou petržalskej knižnice 
Katarínou Bergerovou spojené s poďakovaním za ich celoročnú aktivitu a spoluprácu. 
14.12.│17.00│Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
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23. 12. budú všetky pobočky otvorené  8.30 — 12,00 h. a 13.00 — 14.00 
27. 12. —  30. 12. budú všetky pobočky zatvorené. 

Radi vás privítame opäť v pondelok 2. 12. 2017
Na vrátenie kníh a periodík môžete využiť našu službu bibliobox, ktorý sa nachádza 

pred vchodom do Domu kultúry Zrkadlový háj. 

„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 
Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

Pokračujeme 
v požičiavaní e-kníh a e-čítačiek

„ Betlehemské svetlo“
Po dlhej ceste z miesta narodenia Ježiša Krista môže betlehemské svetlo rozžiariť aj váš domov. 
Stačí prísť deň pred Štedrým večerom do pobočiek Proko�evova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, 
Vavilovova 26 a Haanova 37 a odniesť si jeho svetlo, teplo a pokoj so sebou. Do knižnice ho už 
tradične prinesú petržalskí skauti.
23. 12.│8.30 — 14.00
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„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. 
Vyšehradská 27
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

„Zoznámte sa s knižnicou – informačná výchova“                                     
Cieľom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov a študentov so všetkými službami, 
ktoré naša knižnica ponúka, s prácou s online katalógom, ponukou internetu, e-kníh a prezentácia 
aktuálnych výstav alebo podujatí na jednotlivých pobočkách.
Vavilovova 24│Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých s lektorkou Ing. Jaroslavovu Šta�ovou.
kontakt 02/62 52 04 08│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  



„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 

„Taká bola Petržalka“
Prezentácie spojené s výkladom o histórii Petržalky od roku 1918 po rok 1989 určené žiakom 
základných a študentom stredných škôl. 
Lektori: Mgr. V. Némethová, Mgr. A. Blaas, Z. Horváth, M. Baňák, Mgr. M. Selecký
Proko�evova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova 1│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk        

„Hávedník“                                      
Pútavé čítanie z ocenenej knižky Jiřího Dvořáka a výtvarníčky a ilustrátorky Daniely Olejníkovej 
Hávedník o živočíchoch, ktoré sú všade okolo nás, a ktoré väčšinou nevnímame alebo nevidíme, 
niekedy ani vidieť nechceme. Deti sa náučno-zábavnou formou  učia o hmyze, hadoch, roztočoch, 
o tom ako žijú, kto sú a aký je ich príbeh. Spoločne si nejaký ten hmyz môžu aj vytvoriť.
Vavilovova 24│Furdekova 1
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Domáce úlohy na počítači? 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).   
pondelok a štvrtok│15.00 – 16.00│Furdekova 1
streda│15.00 – 16.00│Vavilovova 24
streda│14.00 – 19.00│Proko�evova 5
streda│15.00 – 16.00│Turnianska 10
utorok│15.00 – 17.00│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  
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Projekt 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.  
8. 12.│10.20│Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Knižný klub Bratislava
Klubové stretnutia pre všetkých priaznivcov kníh a dobrého čítania.
Téma: Edgar Alan Poe
Proko�evova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk


