
„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.
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
14.11. │ 14.00 │ Turnianska 10

„Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice“
Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice, podujatia a aktivity pre malých školákov. 
Možnosť bezplatného celoročného čitateľského preukazu do knižnice. 
denne│Vavilovova 24│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

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

Literárno-cestovateľská beseda - Murmansk na bicykli
O jednom z najväčších prístavov v Rusku o Murmansku, ktorý leží na polostrove Kola, 
na skalnatom pobreží Barentsovho mora v Kolskom zálive. O svojej ceste za polárny kruh 
do oblasti tajgy nám porozpráva sprievodca  Braňo Chrenka.
21.11. │ 17.00 │  Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



 

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

„Výpožičky e-kníh, rozšírenie ponuky služieb knižnice“
Od druhej polovici septembra 2016 rozširujeme ponuku výpožičných služieb pre čitateľov 
o výpožičky elektronických kníh. Služba bude dostupná prostredníctvom nového webového 
katalógu Carmen. Čitatelia majú možnosť si zapožičať čítačky e-kníh na pobočkách Prokofievova 5,
Vavilovova 26 a Turnianska 10. K dispozícii máme dva typy čítačiek. V jednej nájdu čitatelia viac 
ako 550 titulov e-kníh v niekoľkých svetových jazykoch, v druhej je možnosť požičať si dve e-knihy 
po dobu 21 dní, z ponuky viac ako 2600 e-kníh cez on-line katalógu Carmen.
viac na 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 
Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

,,Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú“
Ponuka pre stredoškolákov ako využiť knižničné služby a fond knižnice 
denne│Vavilovova 24│Vavilovova 26│Prokofievova 5│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých s lektorkou Ing. Jaroslavovu Štaffovou.
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 │Prokofievova 5
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
Prokofievova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova 1│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk        

Filatelistický krúžok
Mladí filatelisti, ktorí pracujú pod vedením pani Daniely Schmidtovej získali už niekoľko 
celoslovenských úspechov a medailí. Do krúžku aj tento rok prijímajú nové filatelistické posily. 
Určené pre deti a mladých ľudí vo veku 6 až 21 rokov   
každý pondelok │17.00 – 18.00 │Vavilovova 26
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 │Prokofievova 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│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1│Vyšehradská 27
viac na www.kniznicapetrzalka.sk 

Knižný klub Bratislava
Klubové stretnutia pre všetkých priaznivcov kníh a dobrého čítania.
Téma: Historická beletria II. Svetová vojna
Prokofievova 5
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│Prokofievova 5
streda│15.00 – 16.00│Turnianska 10
utorok│15.00 – 17.00│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Celoročná ponuka knižničných podujatí                              
So začiatkom nového školského roka 2016/2017 ponúkame pre pedagógov materských 
a základných škôl, vychovávateľov a terapeutov celoročné interaktívne podujatia 
inšpirované najlepšími a najkrajšími knihami s cieľom doplnenia školských osnov 
a rozvoja čitateľskej gramotnosti.  
pobočky: Vavilovova 24│Vavilovova 26│Prokofievova 5│Turnianska 10
Furdekova 1,│Dudova 2│Vyšehradská 27
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  



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

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.  
Téma: Povinné čítanie
10.11.│Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Zážitkové čítanie v Domove tretieho veku                                   

Knižnica môže prísť aj za svojimi čitateľmi. Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej 
Blaas pravidelne prichádzajú na pozvanie Domova tretieho veku na Poloreckého ulici , kde 
ako veríme sme začali dobrú spoluprácu a budeme postupne klientom tohto zariadenia 
predstavovať krajiny celého sveta z pohľadu literatúry, histórie, zaujímavostí a predstavenia 
osobností.
Domov tretieho veku│Poloreleckého 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  


