OKTÓBER
v knižnici
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020
31. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov.
Seminár s porotcami Martou Hlušíkovou, Erikom Ondrejičkom a Dadom Nagyom.
Formou živého vysielania (stream). Záznam si môžete pozrieť aj z archívu na YouTube
kanáli Miestna knižnica Petržalka.
Termín: 8. 10. 2020 / 17.00 – 19.00 Miesto: Prokofievova 5
Slávnostné vyhodnotenie 31. ročníka súťaže. Formou živého vysielania (stream).
Záznam si môžete pozrieť aj z archívu na YouTube kanáli Miestna knižnica Petržalka.
Termín: 9. 10. 2020 / 10.00 Miesto: Cik Cak Centrum, Jiráskova ul., Bratislava
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Záštitu nad 31. Ročníkom literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020 prebral starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka Ing. Ján Hrčka.

Počúvadlo
Literárno-hudobný program. Úryvky z kníh prečítajú knihovníčky a knihovníci našej knižnice a priatelia,
s ktorými knižnica spolupracuje vo viacerých projektoch. Podujatie bude vysielané aj ako livestream a bude
z neho vyhotovený záznam, ktorý bude zverejnený na YouTube kanáli Miestnej knižnice Petržalka.
Kapacita miestnosti je 35 ľudí.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín: 23. 10. 2020 / 17.00 – 22.00 Miesto: Prokofievova 5

Zápis všetkých prváčikov a prvákov zdarma
Aj v tomto školskom roku nadväzujeme na peknú tradíciu v petržalskej knižnici- zápis všetkých
prváčikov na základnej škole a prvákov- študentov stredných škôl po celý školský rok zdarma.
Termín: : 2.9. 2020 - 30.6. 2021 Miesto: všetky pobočky knižnice

On line registrácia do knižnice formou predregistrácie
V našom katalógu https://carmen.kniznicapetrzalka.sk/Carmen/ nájdete aj možnosť zaregistrovať sa do
petržalskej knižnice aj bez osobnej návštevy niektorej z našich pobočiek. Táto možnosť je vytvorená pre čitateľov,
ktorí u nás ešte nemajú založené svoje čitateľské konto a mali by o služby knižnice záujem. Možnosť predregistrácie
nájdete v pravej časti obrazovky. Po vyplnení údajov dostanete od nás akceptačný mail a ďalšie informácie.
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