
„Galaprogram k otvoreniu festivalu“
Komponovaný hudobno – dramatický program pre deti a mládež spojený s predstavením tvorcov a 
ilustrátorov detských kníh na Slovensku.
3.5.│10.00│Dom kultúry Zrkadlový háj
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Dni detskej knihy“
33. ročník festivalu, ktorý je tradičným stretnutím tvorcov kníh pre deti a mládež s deťmi.
Festival predstaví autorov a ilustrátorov kníh, ktorí v poslednom období získali prestížne ocenenie  
za literatúru a ilustrátorskú tvorbu na Slovensku.
3. 5. - 5. 5.│všetky pobočky knižnice a petržalské základné školy
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Strapoškove farbičky“
Otvorenie výstavy detskej ilustrátorky Aleny Wagnerovej.
vernisáž 3.5│13.00│Turnianska 10│výstava potrvá do 30.6.
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Výber z ilustrátorskej tvorby Juraja Martišku“
Otvorenie výstavy detského ilustrátora Juraja Martišku.
vernisáž 3.5│15.30│Prokofievova 5│výstava potrvá do 31.5.
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
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„Stretnutia s ilustrátormi, autormi, animátormi na petržalských 
základných a materských školách,  detských a rodinných pobočkách 
petržalskej knižnice“
Stretnutie s tvorcami detských kníh- autormi a ilustrátormi, ktorí v poslednom období získali 
prestížne ocenenie - Najlepšia alebo Najkrajšia kniha sezóny, ktoré pravidelne udeľuje 
BIBIANA- medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre 
detskú knihu IBBY.
3. 5. – 5. 5.│pobočky knižnice Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, 
Furdekova 1, Dudova 2 │Základné školy Dudova 2, Pankúchova 4, Černyševského 8, Lachova 1
Gessayova 2, Holíčska 50, Tupolevova 20, Turnianska 10
Materské školy Bzovícka 6, Bulíkova 25
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Animačný expres“
Výber filmov z Bienále animácií Bratislava spojený s tvorivým workshopom pre deti, ktorý vedú
animátori Doc. Ing. arch. Vladimír Malík, ArtD. a  Mgr. art. Boris Šima.
4.5.│ 9.00 – 11.00 │Vavilovova 26
4.5. │ 11.00 – 12.30 │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Zaujímavosti Petržalky“
Stretnutie tvorcov detských kníh s našimi priateľmi v kaviarničke „Lepšosvetko“, ktorú prevádzkuje 
n.o. Lepší svet. Klienti tohto zariadenia majú vo svojich radoch talentovaných ľudí, ktorí svoje 
práce mali možnosť prezentovať aj pri stretnutiach v našej knižnici. 
4.5.│15.30│Osuského 8
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Na ceste s detským čitateľom/k detskému čitateľovi“
Odborný seminár pre detských knihovníkov, pedagógov, vychovávateľov a rodičov
Seminár budú tvoriť príspevky odborníkov pracujúcich s detskou knihou.
4.5.│9.00 – 12.30│Cik Cak Centrum, Jiráskova 3
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

 „Nepál“
Ďalšie pokračovanie cyklu cestovateľských besied. Naším hosťom bude doc. PhDr. Svetozár Krno, 
CSs., ktorý nám príde porozprávať o svojich cestovateľských zážitkoch z Nepálu.
16.5.│17.00│Vavilovova 26
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých
bližšie informácie poskytnú knihovníci Mgr. Andrej Blaas a Zlatica Olekšáková
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  

Filatelistický krúžok                                   
Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely 
Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.
pondelok│ 17.00 – 18.00 │Vavilovova 26
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. 
Prokofievova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk        



„Rozprávky v starom a novom šate“                           
Miestna knižnica Petržalka a Múzeum školstva a pedagogiky  pozývajú na program, v ktorom  
spoznáte klasické rozprávky v starom i novom šate.  Program je určený pre materské školy a pre 
1. stupeň  základných škôl.
Turnianska 10│Vavilovova 24│ Prokofievova 5
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 

„Stretnutia v Domove tretieho veku“
Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej Blaas sa pravidelne stretávajú s klientmi Domova
tretieho veku na Poloreckého ulici, kde im zaujímavou formou prinášajú informácie o knihách v   
našej knižnici, rozprávajú sa o literatúre, cestovaní a kultúre.
Domov tretieho veku│Poloreckého 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Ihrisko čítania Timotei Vráblovej“
Projekt odborníčky na čítanie detí a prezidentky slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú
knihu IBBY Timotei Vráblovej realizuje naša knižnica v spolupráci so ZŠ Turnianska 10. Stretnutia             
pre deti, rodičov, učiteľov, vychovávateľov a knihovníkov prebiehajú v priestoroch ZŠ Turnianska 10
a v priestoroch knižnice.
Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„S háčikom a ihlicami“                          
Učíme sa spolu háčkovať praktické veci, skúšame nové vzory a predstavujeme nové knihy 
obľúbených autorov.
vedie: knihovníčka Martina Mihelová
štvrtok│15.00 – 16.00│Vavilovova 24
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„Projekt Knižkovo“                         
Tento projekt tvoríme v spolupráci s Domovom sociálnych služieb na Haanovej ulici už tretím 
rokom. Podujatie vedú terapeutka Petra Mišáková a knihovníčka Viera Némethová. 
12. 5.│ 10.20 │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„Mama, otec, babička, to je moja knižôčka“
Zábavné čítanie pre najmenšie deti, ich rodičov a starých rodičov z najkrajších detských kníh 
fondu našej knižnice.
utorok│10.00 – 11.00│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk 
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„Dievčenský klub“
Od januára 2016 sme založili nový poobedný klub pre všetky dievčatá od 8-13 rokov. Náplň 
klubovej činnosti tvoríme v spolupráci s vydavateľstvom Trio Publishing, projektom Mama, tata 
čítajte s nami a n.o. Múza. Na marcovom stretnutí si vyrobíme krásne záložky – darčeky do kníh.
17. 5.│15.00│Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Knižný klub Bratislava
Téma na máj: Literárny brak
Vedie knihovníčka Mgr. Viera Némethová
Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk


