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Plecháč Bob a škriatok Bertil
Výstava hravých ilustrácií mladej ilustrátorky Hedvigy Gutierrez
sprístupňuje návštevníkom obrázky k dvom detským knihám.
Plecháč Bob je autorským projektom a diplomovou prácou Hedvigy Gutierrez
v ateliéri knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Bob je plechovka, pyšná a bez štipky slušného správania. Musí sa popasovať
so svojim osudom a zistí, že nikdy nie je neskoro zmeniť sa. Škriatok Bertil
je hlavný hrdina knihy Márie Lazárovej, ktorý si veľmi rád číta. Pre seba,
ale aj pre svoje kamarátky myšky.
Vernisáž výstavy bude spojená aj s prezentáciou knihy Škriatok Bertil
a záhada strateného potoka a k svojim čitateľom ju vyprevadia na knižnú
cestu autorka Mária Lazárová, ilustrátorka Hedviga Gutierrez a redaktorka
vydavateľstva Slovart Zuzana Šeršeňová.
Vernisáž výstavy: 17. 9. / 17.00
Termín: 17. 9. – 31. 10. 2020
Miesto: Prokofievova 5

Historické názvy petržalských lokalít
Prečo je háj zrkadlový a ako sa z Habery stalo Ovsište
Všetky názvy častí Petržalky majú svoje pomenovania, ktoré nie sú vecou
náhody a majú svoj historický kontext. Lúky, Háje, Dvory, Ovsište, Janíkov
dvor či Zrkadlový háj sú názvy lokalít, ktorých históriou nás prevedie
vlastivedný sprievodca Ivor Švihran.
Termín: 23. 9. 2020 / 17.30
Miesto: Vavilovova 26

Ponuka programov pre materské a základné školy
Na nový školský rok 2020/2021 sme pripravili ponuku nových programov
pre kolektívy detí z materských a základných škôl. Ponuku podujatí nájdete
na www.kniznicapetrzalka.sk pod jednotlivými pobočkami, alebo v časti
podujatia. Vstup na podujatia je bezplatný a realizuje sa po dohode
s metodičkou knižnice alebo s pracovníkmi jednotlivých pobočiek.
Termín: 2. 9. – 31. 1. 2021
Miesto: detské a rodinné pobočky petržalskej knižnice: Turnianska 10,
Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vyšehradská 27, Dudova 2, Furdekova 1

Odklínanie knižnice
Organizované podujatie pre čerstvých prváčikov, pri ktorom ich
slávnostne pasujeme za čitateľov a čitateľky petržalskej knižnice.
Termín: 2. 9. – 31. 1. 2021
Miesto: detské a rodinné pobočky petržalskej knižnice: Turnianska 10,
Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vyšehradská 27, Dudova 2, Furdekova 1

Zápis všetkých prváčikov a prvákov zdarma
Aj v tomto školskom roku nadväzujeme na peknú tradíciu
v petržalskej knižnici – zápis všetkých prváčikov na základnej škole
a prvákov – študentov stredných škôl po celý školský rok zdarma.
Termín: 2. 9. 2020 – 30. 6. 2021
Miesto: všetky pobočky knižnice
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