
„Pohrajme sa s rozprávkami“
Kniha Gianniho Rodariho Pohrajme sa s rozprávkami sa stala základom podujatia určeného pre deti prvého
stupňa základných škôl. V tejto knižke nájdete devätnásť príbehov. Každý má tri zakončenia. Deti si môžu
vybrať také, ktoré sa vám najväčšmi pozdáva, nemusia však súhlasiť ani s jedným ale vymyslieť si svoje
vlastné. Podujatie je určené na podporu kreativity s textom a čítania s porozumením.
Termín: podľa dohody na dudova2@kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/62 31 18 28
Miesto: Dudova 2

„Špinuška“
Že kto je Špinuška? Nuž, najšpinavšie dievčatko na svete. Jej samej to až tak neprekáža, vôbec nemôže za to,
že raz vyleje vedro farby, či inokedy ostrieka celú izbu paradajkovou polievkou. Podujatie pre najmenších je
zamerané na osvojovanie si základných hygienických návykov hravou formou.
Termín: podľa dohody na furdekova1@kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/62 31 53 24
Miesto: Furdekova 1

„Domáce úlohy? Smer knižnica!“
Ponuka pre žiakov, ktorí potrebujú pomoc pri svojich domácich úlohách a projektoch, spojená s informácia -
mi o základoch práce s počítačom (základy práce s textovým a tabuľkovým editorom, grafmi, číselnými
údajmi, tvorba jednoduchých prezentácií, vyhľadávanie informácií a ich spracovanie).
Termín: denne od 15.00 – 17.00 h.
Miesto: Dudova 2, Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24
Informácie a kontakt na www.kniznicapetrzalka.sk, pobočky knižnice, projekty

„Večerníček naživo“
Podvečerné čítanie a sledovanie obľúbených rozprávok pre všetky deti a ich rodičov.
Miesto: Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24
pondelok, streda, štvrtok, 18.00 – 19.00 h.
Miesto: Furdekova 1
pondelok, štvrtok, 17.00 – 18.00 h.
Informácie a kontakt na www.kniznicapetrzalka.sk, pobočky knižnice, projekty



„Otvorme sa rozprávkam“
Interaktívne čítanie pre malých čitateľov o tom, ako sa správať k iným ľuďom, k zvieratkám a k prírode. 
Pomocou príbehov zvieratká vysvetľujú deťom, čo je pekné a slušné a naopak, čo je negatívne a zlé a ako 
sa majú deti správať v rôznych situáciách. 
Termín: podľa dohody na vysehradska@kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/63 82 64 46
Miesto: Vyšehradská 27

„Nebojte sa povinného čítania“
Projekt ponúka študentom stredných škôl vybrané literárne diela odporúčanej literatúry. Cieľom projektu 
je ukázať mladej generácii hodnotu, nadčasovosť a aktuálnosť týchto kníh aj v dnešnej dobe.
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 na prokofievova@kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/63 82 62 03
Informácie: www.knizncapetrzalka.sk
Miesto: Prokofievova 5

„V.V.V. – vstúp – vyber – vypožičaj“
Výber stovky titulov odporúčaných kvalitných kníh z fondu knižnice vyčlenených v samostatných sektoroch
fondu pobočiek pre deti mladých dospelých od 11 do 19 rokov možnosťou vlastného hodnotenia, komentára
a odkazu v prečítanej knihe pre nasledujúceho čitateľa.
Miesto: Vavilovova 24, Prokofievova 5, Turnianska 10, Dudova 2, Furdekova 1, Vyšehradská 27
Bližšie informácie a kontakt na www.kniznicapetrzalka.sk, pobočky knižnice, projekty

„Počítače pre všetkých“
Bezplatná výuka a poradenstvo pre všetkých zamerané na osvojenie si základov práce s počítačom 
a internetom. 
Bližšie informácie o termíne návštevy na www.kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/62 52 04 08
Miesto: Vavilovova 26

„Angličtina pre seniorov“
Kurzy anglického jazyka pre pokročilých seniorov s lektorkou Beátou Havlínovou
Termín: štvrtok od 17.15 – 18.45 h.
Miesto: Prokofievova 5
Bližšie informácie na www.kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/63 82 62 03

„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.
Termín: 1. 6. 2017
Téma: Moja naj kniha
Bližšie informácie na www.kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/63 82 62 03
Miesto: Prokofievova 5



„O krajinách sveta v Domove tretieho veku“
Lektori Mgr. Viera Némethová a Mgr. Andrej Blaas pravidelne prichádzajú na pozvanie Domova tretieho
veku na Poloreckého ulici a klientom zariadenia predstavujú krajiny celého sveta z pohľadu literatúry, 
histórie, zaujímavostí a osobností.
Bližšie informácie na metodika@kniznicapetrzalka.sk, tel.: 02/62 52 01 89      

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

Zriaďovateľom Miestnej knižnice Petržalka 
je Mestská časť Bratislava-Petržalka. 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017
Miestna knižnica Petržalka vyhlásila 28. ročník celoslovenskej literárnej súťažepre začínajúcich autorov. Pôvodné, doposiaľ nepublikované práce v kategóriách próza a poézia v stanovenomrozsahu môžete posielať až do 09. 06. 2017 na adresu knižnice.Slávnostné vyhlásenie sa uskutoční v októbri 2017. 

Presné pravidlá nawww.kniznicapetrzalka.sk v časti Projekty a súťaže.


