
„Mikuláš v knižnici“
Ako každý rok, aj tento k nám do Miestnej knižnice Petržalka na všetky detské a rodinné  pobočky 
zavíta Mikuláš, čertík a aj dobrý anjelik a poslušným deťom prinesie aj sladké dobroty. 
4. 12. │ Furdekova 1│Dudova 2│Vavilovova 24│Prokofievova 5│
Vyšehradská 27│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

,,Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša”                                      
Miestna knižnica Petržalka sa s radosťou pridáva do celoslovenskej akcie „Celé Slovensko číta deťom aj 
na Mikuláša“ deťom so zaujímavých detských kníh bude čítať herec Martin Nikodém člen amatérskeho 
divadla Bradatá divadelná dvojica (BDD).
7. 12│14.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

,,Vianočný punč so slovenskými spisovateľkami”                                      
Tradičné posledné stretnutie s obľúbenými autormi románov zo súčasnosti Lenou Riečanskou, 
Zuzanou Kuglerovou a Adrianou Macháčovou pri dobrých knihách, príjemnom hudobnom 
osviežení študentov hudobno – dramatického odboru konzervatória v Bratislave, autogramiáde 
a vianočnom punči. 
7. 12│17.00 │Prokofievova 5│
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Moje obľúbené miesto – knižnica                     
Stretnutie  a poďakovanie najaktívnejším čitateľom Miestnej knižnice Petržalka v roku 2015, 
ktorí nás navštevovali počas celého roka a odchádzali vždy s plnou náručou kníh. Čitatelia 
našej knižnice sa stretnú  s  riaditeľkou knižnice PhDr. Katarínou Bergerovou a svojimi 
knihovníkmi pri neformálnom príjemnom vianočnom stretnutí. 
8. 12│17.00 h│Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



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

„Betlehemské svetlo“
Betlehemské svetlo je symbolom pohody, pokoja a porozumenia. Už tradične ho k nám 
v poobedných hodinách na pobočky Miestnej knižnice Petržalka prinesú petržalský skauti.
 23. 11.│ Vavilovova 24 │ Vavilovova 26│ Prokofievova 5 │ Haanova 37
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Výstava „Mladfila“
Výstava mladých filatelistov z krúžku MLADFILA pôsobiacich v priestoroch 
Miestnej knižnice Petržalka.
do 9. 1. 2016│ Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Výstava „Petržalka do roku 1918“
Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie pod 
vedením PhDr. Ľuboša Kačírka a jeho študentov ešte v roku 2013. Výstavu po prvýkrát predstavíme 
aj na pobočke Turnianska.
1. 12. - 15. 1.│ Turnianska10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Výstava „Slovensko v malom“
Výstava projektov historických pamätihodností Slovenska – práce žiakov ZŠ Černyševského 8.
do 8. 1. 2016│ Vavilovova 26

Knižný klub Bratislava
Téma : Moja naj kniha roka 2015
vedie knihovníčka Viera Némethová
Prokofievova 5
viac na FB stránke Knižný klub Bratislava   

Návrat dažďovníkov
Premietanie filmu a diskusia o dôležitosti zachovávania a budovania nových hniezdísk pri obnove 
panelových domov na sídliskách. Prednášajú Mgr. Andrea Froncová a Peter Lipovský, terénny 
pracovník pre Bratislavský kraj v projekte Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov 
v budovách na Slovensku z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ. 
9. 12│17.30│Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Výpožičný čas počas sviatkov
Všetky pobočky našej knižnice budú v stredu 23.12.2015 otvorené v čase od 8.30 do 12.00  a od 13.00 do 16.30 

V dňoch pondelok 28. 12.2015 až štvrtok 31.12.2015 budú všetky naše pobočky zatvorené. 
Radi Vás opäť privítame v pondelok 4. 1. 2016. 


