
„Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ 2016
27. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov

„Písanie nás baví“
Tvorivý workshop s porotkyňou Martou Hlušikovou, ktorá v literárnej súťaži hodnotí mladších 
aj starších žiakov v žánrovej kategórii poézia aj próza. Práve pre túto kategóriu je určený workshop, 
nielen pre mladých autorov, ale aj ich pedagógov- učiteľov slovenského jazyka, učiteľov v ZUŠ aj pre 
vychovávateľov, ktorí vedú literárno- dramatické krúžky, kurzy tvorivého písania a pod. Workshopu 
sa zúčastnia aj zástupcovia vydavateľstiev, ktoré svojou knižnou produkciou ovplyvňujú deti 
a inšpirujú ich k vlastnej kreativite a schopnosti vyskúšať si vlastné tvorivé sily.   
6.10.│10.30 – 13.00│Turnianska 10

„Súzvuky“
Stretnutie a autormi Erikou Jarkovskou, Tatianou Mackovou a Marekom Mittašom. Moderuje 
porotca literárnej súťaže Dado Nagy. 
6.10.│17.00│Prokofievova 5 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov 
27. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.
7.10.│10.00│CC Centrum

Stretnutie porotcov s autormi literárnych prác 27. ročníka Petržalských súzvukov 
Ferka Urbánka 2016.
Porota v zložení: Marta Hlušiková, Erik Ondrejička a Dadom Nagy
7.10.│11.30│Prokofievova 5
metodika@kniznicapetrzalka.sk, tel. č.: 02/62520189
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„Zlatá stuha 2015“
Putovná výstava ilustrácií z kníh nominovaných na výročnú cenu Zlatá stuha 2015. Prestížna cena 
Zlatá stuha je udeľovaná tvorcom najlepších detských kníh v českom jazyku. Udeľuje sa každoročne 
už viac ako dvadsať rokov a je jedinou cenou v Čechách, ktorá je zameraná výhradne na detskú 
literatúru. Cena Zlatá stuha pozostáva z literárnej, výtvarnej a prekladovej časti a každá z nich má 
svoje kategórie ako napríklad beletria pre deti, literatúra faktu, výtvarný počin, komiks a podobne. 
Spolupráca s Českým centrom Bratislava.
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
3.10. – 31.10. │ Prokofievova 5

„Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice“
Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice, podujatia a aktivity pre malých školákov. 
Možnosť bezplatného celoročného čitateľského preukazu do knižnice. 
denne│Vavilovova 24│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

,,Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú“
Ponuka pre stredoškolákov ako využiť knižničné služby a fond knižnice 
denne│Vavilovova 24│Vavilovova 26│Prokofievova 5│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

Celoročná ponuka knižničných podujatí
So začiatkom nového školského roka 2016/2017 ponúkame pre pedagógov materských 
a základných škôl, vychovávateľov a terapeutov celoročné interaktívne podujatia inšpirované 
najlepšími a najkrajšími knihami s cieľom doplnenia školských osnov a rozvoja čitateľskej 
gramotnosti.  
Vavilovova 24│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1 │Vyšehradská 27
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Výpožičky e-kníh, rozšírenie ponuky služieb knižnice“
Od druhej polovici septembra 2016 rozširujeme ponuku výpožičných služieb pre čitateľov o 
výpožičky elektronických kníh. Služba bude dostupná prostredníctvom nového webového katalógu 
Carmen. Čitatelia majú možnosť si zapožičať čítačku e- kníh na pobočkách Prokofievova 5, 
Vavilovova 26 a Turnianska 10, v ktorej nájdu viac ako 550 titulov kníh v niekoľkých svetových 
jazykoch.
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



„Počítače pre všetkých“                                      
Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých s lektorkou Ing. Jaroslavovu Štaffovou.
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  

„Taká bola Petržalka“
Prezentácie spojené s výkladom o histórii Petržalky od roku 1918 po rok 1989 určené žiakom 
základných a študentom stredných škôl. 
Lektori: Mgr. V. Némethová, Mgr. A. Blaas, Z. Horváth, M. Baňák, Mgr. M. Selecký
Prokofievova 5│Turnianska 10│Vavilovova 26│Furdekova 1│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk        

Filatelistický krúžok
Mladí filatelisti, ktorí pracujú pod vedením pani Daniely Schmidtovej získali už niekoľko 
celoslovenských úspechov a medailí. Do krúžku aj tento rok prijímajú nové filatelistické posily. 
Určené pre deti a mladých ľudí vo veku 6 až 21 rokov   
každý pondelok │17.00 – 18.00 │Vavilovova 26
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 

„Nebojte sa povinného čítania“                           
Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej 
literatúry určené pre stredné školy. Cieľom projektu je ukázať nadčasovosť a aktuálnosť týchto 
kníh aj v dnešnom svete. 
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 
Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk    

„S háčikom a ihlicami“                          
Učíme sa spolu háčkovať a pliesť 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    

Knižný klub Bratislava
Klubové stretnutia pre všetkých priaznivcov kníh a dobrého čítania.
Téma: poviedky slovenských aj zahraničných autorov.
28.10. │17.00 │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk
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Domáce úlohy na počítači? Smer knižnica!                                     
Ponuka pre školákov, ktorí potrebujú pomoc pri svojich domácich úlohách, projektoch spojená 
s informáciami o základoch práce s počítačom (práca s textovým a tabuľkovým editorom, 
grafmi, číselnými údajmi, tvorba prezentácií, vyhľadávanie informácií a ich spracovanie).   
od 12.9.2016 │Furdekova 1│Vavilovova 24│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Projekt 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.  
20.10.│Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  

Zážitkové čítanie v Domove tretieho veku                                   

Knižnica môže prísť aj za svojimi čitateľmi. Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej 
Blaas pravidelne prichádzajú na pozvanie Domova tretieho veku na Poloreckého ulici , kde 
ako veríme sme začali dobrú spoluprácu a budeme postupne klientom tohto zariadenia 
predstavovať krajiny celého sveta z pohľadu literatúry, histórie, zaujímavostí a predstavenia 
osobností.
Domov tretieho veku│Poloreleckého 2
viac na www.kniznicapetrzalka.sk  


