
„Prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice“
Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice, podujatia a aktivity pre malých školákov. 
Možnosť bezplatného celoročného čitateľského preukazu do knižnice. 
od 5. 9. 2016 denne podľa dohody 
Vavilovova 24│Prokofievova 5│Turnianska 10│Dudova 2│Furdekova 1
viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Obnovená pobočka pre deti a mládež, Furdekova 1“
V novom školskom roku 2016/2017 privíta deti a mládež obnovená pobočka s bohatou ponukou 
knižničných podujatí, služieb a kvalitným knižničným fondom. 
denne od 5. 9. 2016 │Furdekova 1                                                      
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

,,Prvýkrát na strednú, vyber si knihu potrebnú“
Ponuka pre stredoškolákov ako využiť knižničné služby a fond knižnice 
od 5. 9. 2016│denne podla dohody
Vavilovova 24│Vavilovova 26│Prokofievova 5│Turnianska 10
viac na www.kniznicapetrzalka.sk



 

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka

„Engerau“
Beseda o zabudnutom príbehu tábora vyhasnutých životov, ale aj tých, ktorí prežili a zachovali 
svedectvo. V Petržalke vznikol v roku 1944 nacistický koncentračný tábor so šiestimi podtábormi. 
Podujatie nadväzuje na cyklus výstav Taká bola Petržalka. 
Hostia: Maroš Borský, riaditeľ Židovského komunitného múzea a Monika Vrzgulová, riaditeľka 
Dokumentačného strediska holokaustu a výskumníčka z Etnologického ústavu SAV
5.9. │17. 00 h│Vavilovova 26
 viac na www.kniznicapetrzalka.sk

„Výpožičky e-kníh, rozšírenie ponuky služieb knižnice“
V druhej polovici septembra 2016 rozširujeme ponuku výpožičných služieb 
pre čitateľov o výpožičky elektronických kníh. Služba bude dostupná prostredníctvom 
nového webového katalógu Carmen. 
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        

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  



„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    

„Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“                         
Literárna súťaž pre začínajúcich autorov, ktorých práca ešte nebola publikovaná.
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 



„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    

Miestna knižnica Petržalka│www.kniznicapetrzalka.sk│https://www.facebook.com/miestna.petrzalka

Knižný klub Bratislava
Klubové stretnutia pre všetkých priaznivcov kníh a dobrého čítania.
Téma na september: reportážna literatúra
23.9. │17.00 │Prokofievova 5
viac na www.kniznicapetrzalka.sk


