
Marec  je spätý s Týždňom slovenských knižníc (TSK). Počas neho je možné využiť bonus registrácie  
a preregistrácie za 1€ a vrátenie všetkých vypožičaných kníh s odpustením sankčných poplatkov. 
Témou tohtoročného TSK je akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí. Knižnice  
sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií a zároveň jeden z najekologickejších  
projektov našej doby. Vedeli ste, že na výrobu jednej knihy treba až 26 litrov vody?   
Termín: 6. 3. –  11. 03. /    Miesto: všetky pobočky knižnice

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

KineDok je medzinárodné filmové podujatie, spájajúce priaznivcov a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky.  
Petržalská knižnica sa doň zapojí premietaním filmu maďarskej režisérky Alexy Bakony. Dokument  
reflektuje príbeh Évy a jej 16- ročnej dcéry z malej  maďarskej dediny. Dcéra sa rozhodla nahlas hovoriť  
o tom, že chce byť mužom a žiť podľa sebou zvoleného mena - Tobi. Éva sa napriek podpore dcérinho  
rozhodnutia trápi. Tobi je odhodlaný stať sa z biologického hľadiska mužom ešte počas svojho dospievania.  
Tobi vo farbách dúhy je emocionálny príbeh o uvoľnení a prijatí. 
Termín: 16. 03.  /  17.30 h.  /   Miesto:  knižnica Turnianska 10

KINEDOK – DOKUMENTÁRNY FILM „TOBI VO FARBÁCH DÚHY“ 

Zora Mintálová Zubercová je slovenská etnografka, historička a muzeologička. Predstaví knihu  
o živote našich predkov, ktorá prináša pohľad do dediny či mestečka, vstupu do usadlostí, dvorov  
a domov rôznych vrstiev obyvateľstva. Prednáška je sprievodným programom Týždňa slovenských knižníc.  
Termín: 9. 3.  /  16.30 h.  /   Miesto:  knižnica Prokofievova 5

AKO SME KEDYSI ŽILI ... S ETNOLOGIČKOU ZOROU MINTÁLOVOU ZUBERCOVOU

Maďarský režisér a tvorca animovaných filmov Géza M. Tóth je členom Akadémie filmových  
umení a vied a Medzinárodnej akadémie televíznych umení a vied. Jeho diela sa zúčastnili  
na viac ako 200 filmových festivaloch a boli ocenené viac ako 100 cenami. Jeho animovaný film  
MAESTRO bol v roku 2007 nominovaný na Oscara v kategórii Najlepší krátky animovaný film. 
Termín: 9. 3. –  14. 4. /   Miesto: knižnica Turnianska 10 

VÝSTAVA GÉZA M. TÓTH

V PETRŽALSKEJ KNIŽNICI
MAREC

RODINNÝ 

PREUKAZ  
LEN ZA  

9,-  
EUR.

Výstava ilustrácii autorského picturebooku Hedvigy Guttierez. Kniha je o prekonávaní strachu  
z neznáma. Čitateľ má možnosť vnoriť sa do bujnej detskej predstavivosti a zažiť dobrodružstvo  
fantastického podmorského sveta.  
Termín: 27. 2. – 27. 4.  /  Miesto: knižnica Prokofievova 5

VÝSTAVA POD HLADINOU

Hľadáš malý, zmysluplný a ekologický darček? Je tu možnosť zakúpenia darčekového čitateľského  
preukazu formou darčekovej poukážky rôznej hodnoty, ktorú si obdarovaný/ná môže zameniť  
za čitateľský preukaz na ktorejkoľvek pobočke podľa vlastného výberu. 
Termín: od 13. 3.  /  Miesto: všetky pobočky knižnice

DARČEKOVÝ ČITATEĽSKÝ PREUKAZ
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