
NOVÉ  
ČASOPISY

Život seniora,  

Cykloturistika,  

Rozum, Záhradkách  

a 77 ďalších.

V  PETRŽALSKEJ KNIŽNICI
E   R   ÁF   B   U   R     

Tradičné celoslovenské podujatie zamerané na zviditeľnenie knižníc ako inšpiratívneho 
miesta pre všetkých. V tomto týždni registrujeme všetkých čitateľov bezplatne a odpúšťame  
všetky upomienky s podmienkou vrátenia všetkých požičaných kníh.
Termín: 28. 2. – 4. 3. denne vo výpožičných hodinách / Miesto: pobočky petržalskej knižnice

Príďte sa potešiť hravou a inšpiratívnou výstavou kníh  
a aktivitami, ktoré táto výstava ponúka.
Termín: výstava predĺžená do 18. 2. denne vo výpožičných  
hodinách  /  Miesto: knižnica Prokofievova 5

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

TICHÉ PUTOVANIE (VÝSTAVA)

TAKÁ BOLA PETRŽALKA (KNIHA A VÝSTAVA)

Náučné podujatie pre deti materských škôl realizované pomocou knižky Zděňka Millera  
a jeho presláveného, deťmi milovaného krtka. 
Termín: dohodou na: furdekova1@kniznicapetrzalka.sk   /   Miesto: knižnica Furdekova 1

KRTKO A SNEHULIAK

Podujatie o „múdrosti vody“ , ktoré prináša komplexný pohľad na vodu, jej vznik, vodné toky a formy, využitie  
a význam, možnosti ochrany. Podujatie pre 3. – 4. ročník ZŠ vhodne dopĺňa predmet prírodoveda a vlastiveda. 
Termín: dohodou na: furdekova1@kniznicapetrzalka.sk  /   Miesto: knižnica Furdekova 1

PÁTRANIE S VINCENTOM PO STRATENEJ VODE

Ponuka online vzdelávacích podujatí, na ktorú sa môžu tešiť žiaci ale aj pani učiteľky.  
Cieľom online podujatí je doplniť a rozšíriť základné vedomosti žiakov zábavnou formou.  
V prípade záujmu je možné kontaktovať ktorúkoľvek z uvedených pobočiek knižnice.
Termín: po dohode s vybranou pobočkou knižnice

ONLINE VZDELÁVACIE PODUJATIA 

Projekt ponúka študentom stredných škôl, vybrané literárne diela odporúčanej alebo povinnej  
literatúry a ich nadčasovosť a aktuálnosť v dnešnom svete.
Termín: dohodou na: turnianska@kniznicapetrzalka.sk, prokofievova@kniznicapetrzalka.sk,  
odblit@kniznicapetrzalka.sk / Miesto: Turnianska 10, Prokofievova 5, Vavilovova 26

NEBOJME SA POVINNÉHO ČÍTANIA

Podujatie pre deti MŠ. V živote nejde všetko podľa našich plánov, ale každý deń nám  
prináša skvelé príležitosti. Príbeh je spojený s rozprávaním o rastlinkách a zvieratkách.
Termín: dohodou na: vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk  /  Miesto: knižnica Vyšehradská 27

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA NA SVETE

Výstava o histórii Petržalky určená pre všetky generácie s možnosťou vypožičať  
si knihu „Taká bola Petržalka“ na ktorejkoľvek pobočke petržalskej knižnice. 
Termín: denne vo výpožičných hodinách  / Miesto: knižnica Turniasnka 10

VŠETKY  
PLATBY AJ  

BEZHOTOVOSTNE

Viac informácii na  

kniznicapetrzalka.sk

Vyberte si knihy v našom  

online katalógu a my vám   

    ich doručíme priamo  

k vašim dverám.

DONÁŠKA  

KNÍH

BIBLIOBOX  

PROKOFIEVOVA

Bibliobox nájdete  

pred knižnicou 

Prokofievova 5.


