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Pobočka VAVILOVOVA 24  
Kontakt: 02/ 622 40 613 
 
Filatelistika  
Beseda o filatelistike s Mgr. Danielou Schmidtovou,  v nadväznosti na výstavu Mladfila. Beseda 
je určená pre 3.-4. ročníky ZŠ 
1. 3. 2013 o 14:00 hod. stretnutie so žiakmi ZŠ Černyševského 
 
Hraničné oblasti Petržalky 
Rozprávanie Brigity Halászovej o hraničných oblastich Petržalky, vojenskom cintoríne 
v Kopčanoch a nemocnici v Kittsee 
6. 3. 2013 o 16:00 hod.                                                        
                            
Ľ. Štúr život a dielo – prednáška spojená s prezentáciou o živote a diele   
13. 3. 2013 o 10:00 hod. Gymnázium Gercenova (septima)  
 
Bájne bytosti v ľudových a autorských rozprávkach  
Čítanie rozprávok z bohatého fondu pobočky, rozprávanie o bájnych bytostiach spojené 
s výtvarnou dielničkou  pre 1. stupeň  ZŠ. Podujatie je venované Dňu ľudovej rozprávky. 
18. 3. 2013, stretnutia podľa osobného alebo telefonického dohovoru s pobočkou 
 
Jarný maratón s knihou 
Stretnutie detských návštevníkov pobočky s knižkou Toni Revajovej  „ Johanka v Zapadáčiku „   
19. 3. 2013, stretnutie podľa dohovoru s pobočkou  
 
Výstavka kníh A. C. Clarka 
Výstavka kníh z fondu pobočky pri príležitosti 5.výročia úmrtia 19.3.2008 slávneho britského 
autora sci-fi literatúry 
25. 3. 2013  
 
Hľadáme  knihu v knižnici 
Informatívna výchova zameraná na históriu knihy a systém uloženia a vyhľadávania kníh 
v knižnici spojená s aktívnym vyhľadávaním kníh. Podujatie je určené pre žiakov ZŠ.  
Denne podľa dohody s pobočkou 
  
Tvorivé dielničky 
Deti 1. stupňa ZŠ a školské kluby si u nás môžu v marci -  mesiaci knihy zhotoviť záložky do 
kníh. 
 
 

Pobočka VYŠEHRADSKÁ 27  
Kontakt: 02/638 28 008 
 

Pohľad do minulosti 
Informatívne stretnutia  ponúkame pre žiakov ZŠ, stredoškolákov, gymnazistov pripravujúcich 
sa  na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory  na vysokú školu zo slovenských a všeobecných 
dejín a z dejín umenia ako aj pre širokú verejnosť. 
 



 
Mária Ďuríčková  
Pri príležitosti 94. výročia narodenia spisovateľky, ktorej  tvorba sa zameriavala výlučne na 
diela pre deti a mládež bude počas celého mesiaca marec k dispozícii výstavka kníh  
z knižného fondu pobočky Vyšehradská 27. Výstavka je  spojená s krátkou informačnou 
prednáškou o živote  a diele autorky. Vhodné pre deti predškolského veku a deti základných 
škôl.  
 
Z rozprávkovej truhlice Pavla Dobšinského 
Mahuliena, Popolvár, O dvanástich mesiačikoch, Zakliata hora, Janko Hraško... Známe však? 
Akoby aj  nie. Postavy a postavičky z hádam najobľúbenejšej knihy našich najmenších - 
Slovenských rozprávok. Žiakov prevedieme rozprávkovými pokladmi z truhlice Pavla 
Dobšinského. Súčasťou programu  bude  vylúštenie krížovky (v tajničke vyjde miesto narodenia 
Pavla Dobšinského). Záverečnou aktivitou detí  bude hádanie ilustrácii z kníh a správne 
priradenie rozstrihaného názvu  rozprávky.              
18. 3. 2013,  ZŠ Holíčska 50  6.A,  6.B, možnosť dohodnutia ďaľších návštev     
 
Týždeň slovenských knižníc  
Týždeň slovenských knižníc  sa bude spájať s návštevou Klubu dôchodcov na  Vyšehradskej ul. 
35 a návštevou ZŠ Holíčska 50, ktorým bude spropagovaná aktuálna ponuka celo knižničných 
podujatí v mesiacoch marec/apríl, bezplatný zápis nových čitateľov, obnovenia členstva 
v knižnici a možnosť vrátenia omeškaných výpožičiek bez zaplatenia pokuty.  Návštevníkom KD 
budú  ponúknuté knižné tituly z fondu darovaných kníh.  
18. - 24. 3.2013, ZŠ Holíčska 50, možnosť dohodnutia ďaľších návštev 
 
 
 
Pobočka AMBROSEHO 4 
Kontakt: 02/623 11 828 
 
Moje prvé bájky 
Bájka ako ideálny výchovný prostriedok na aktívnu sebarealizáciu žiaka už v predškolskom 
veku. Rozprávanie ponúkané materským školám počas celého mesiaca. 
5. a 6. 3.2013,  MŠ Krtko, možnosť dohodnutia ďaľších návštev 
 
Kniha je náš kamarát a jar k nám prišla 
Čítanie a rozprávanie o knihe autora Jána Čapka Radosť.  
12., 19. a 20. 3. 2013,  MŠ Tupolevova (evanjelická MŠ, možnosť dohodnutia ďaľších návštev  
 

Život a dielo M. Ďuríčkovej 
Rozprávanie o živote a knihách spisovateľky pre prvý stupeň základných škôl. 
14. 3. 2013,  ZŠ Dudova 2, I.B, 15.3.2013.- ZŠ Gessayova 2, I.A, možnosť dohodnutia ďaľších návštev 
 
 
 
Pobočka FURDEKOVA 1 
Kontakt: 02/623 15 324 
 
Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský 
Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden veľmi múdry muž. Chodil po našom krásnom Slovensku 
a zapisoval ľudové rozprávky. Kto to bol? Prečo to robil?  Príď a dozvieš sa, prečo je 18.marec 
dňom ľudovej rozprávky.  
11.,18. 3. 2013, ZŠ Lachova 1, 1.A.B.C., možnosť dohodnutia ďaľších návštev 
 



 
Kamarátka knižka 
Keď mám peknú knižku v ruke, hoc aj neveľkú. Je to, ako by so stretla dobrú priateľku... . Ako 
sa rodí knižka, koľko ľudí sa podieľa na jej vzniku? Vieme ako s knižkou zaobchádzať, aby dlho 
zostala našou priateľkou? Krátke pásmo pre deti MŠ. Nesmie chýbať pekná rozprávka 
a výstavka kníh. 
12.,13. 3. 2013. MŠ Jankolova, Šustekova, predškoláci 
 
Ako sa orientovať v náučnej literatúre 
Ako si mám vybrať knihu? Informačná výchova pre žiakov druhého stupňa základných škôl. 
Medzinárodné desatinné triedenie je veľkou pomôckou pri orientácii v knižnici nielen u nás, ale 

aj vo svete. 
14., 19. 03. 2013, ZŠ Pankúchova 4, 7.A, 7.C, možnosť dohodnutia ďaľších návštev 
27. 3. 2013, ZŠ Pankúchova 4,  2.B. 
 
Pavol Dobšinský, Hans CH. Andersen – Rozprávky nás bavia 
Kde sa vzala, tu sa vzala rozprávočka. Čary, kúzla, víly , draci aj šikovný krajčírik. Krajší svet 
ako ten rozprávkový nevymyslí veru nik! Život a tvorba spisovateľov Dobšinského a Andersena. 
20. 3. 2013, ZŠ Pankúchova 4, 5.C, možnosť dohodnutia ďaľších stretnutí 
 
Mýty, Báje, Legendy 
Niekedy premýšľame, kde sme sa tu vzali? Ako vznikol svet? Prečo svieti slnko? Ako to ,že 
v noci na oblohe žiaria hviezdy, len tak si tam visia a nespadnú ? Aj naši predkovia si kládli 
podobné otázky. A keďže nepoznali odpovede, len tak si bájili, vymýšľali príbehy o bohoch, ktorí 
vládnu zemi a všetko riadia. Ponorme sa do tajomných mýtov, báji a snívajme s nimi.  
21. 3. 2013, ZŠ Pankúchova 4, 6.A, organizované, možnosť dohodnutia ďaľších termínov a stretnutí  
 
Mária Ďuríčková – Bratislava v povestiach 
Vodníci, černokňažníci, tajomné bytosti od nepamäti obývali naše hrady, rieky a paláce. 
Spoznajme históriu Bratislavy pomocou krásnych povestí  pani Ďuríčkovej. 
21., 25. 3. 2013, ZŠ Pankúchova 4., Lachova 1. 4.A.B.C, organizované, možnosť ďaľších stretnutí 
 
Mária Ďuríčková – Danka a Janka 
Život a tvorba pani Ďuríčkovej, plná nehy a lásky k deťom otvára cestu k detskej duši. Guľko 
Bombuľko nás učí priateľstvu. Zistíme, že Nie je škola, ako škola. A možno aj v tej vašej 
stretnete Danku a Janku.  
26. 3. 2013, 1. Súkromné gymnázium Bajkalská, 2.G. 
 
 
 
Pobočka LIETAVSKÁ 14 
Kontakt: 02/638 28 692 
 
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave 
Zážitkové rozprávanie pre žiakov druhého stupňa základných škôl o tom, čo je alebo nie je 
slušné,  ako vyjadriť svoj nesúhlas a neuraziť druhého a pod.  
Bližšie informácie a možnosť dohodnutia stretnutí priamo s pobočkou 
 
Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský 
Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden veľmi múdry muž. Chodil po našom krásnom Slovensku 
a zapisoval ľudové rozprávky. Kto to bol? Prečo to robil?  Príď a dozvieš sa, prečo je 18.marec 
Dňom ľudovej rozprávky. Hľadanie stratených postavičiek z rozprávok a hádanie názvu 
rozprávky z prečítaných úryvkov pre deti z MŠ. 
 



 
Ako sa orientovať v náučnej literatúre 
Ako si mám vybrať knihu? Informačná výchova pre žiakov druhého stupňa základných škôl. 
Medzinárodné desatinné triedenie je veľkou pomôckou pri orientácii v knižnici nielen u nás, ale 

aj vo svete. 
 
 
Pobočka  PROKOFIEVOVA 5 
Kontakt: 02/638 28 692 
 

Rozprávky v starom a novom šate 
V modernej verzii si prečítame rozprávku o skromnej Popoluške a odvážnom Aladinovi . 
Podujatie realizujeme v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky. 
7.3 a 14.3. 2013 o 10,30 MŠ Sunyverzity 
 

Ako sa orientovať v náučnej literatúre 
Ako si mám vybrať knihu? Informačná výchova pre žiakov druhého stupňa základných škôl. 
Medzinárodné desatinné triedenie je veľkou pomôckou pri orientácii v knižnici nielen u nás, ale 

aj vo svete. 
 
 
Pobočka VAVILOVOVA 26 
Kontakt: 02/ 625 20 408 
 
Amatérski výtvarníci Petržalky 
Výstava obrazov v rámci cyklu Dve desiatky autorských prác amatérskej výtvarníčky p. 
Podlipovej maľované technikou email, tempera, pastel, akvarel a olej. Autorka nachádza 
inšpiráciu v prírode, ale aj v ľuďoch. Tematicky je výstava zameraná na prírodu a pocity.  
Výstava potrvá od 1. marca do konca apríla.  
 
Informačná výchova  pre študentov stredných škôl  
Prehliadka spojená s prezentáciou pobočky a ukážkou fondu, oboznámenie sa so službami 
knižnice, technikou a pravidlami vypožičiavania a možnosťou bezplatného zápisu. 
12.-14. marca – študenti z OA Dudova, možnosť dohodnutia ďaľších termínov 
 
 
 


