júl ― august 2015
www.kniznicapetrzalka.sk

,,Open air knižnica 2015"
letná samoobslužná knižnica na Tyršovom nábreží
oddychové čítanie kníh a časopisov rôznych žánrov s možnosťou požičať si ich počas návštevy pláže a po prečítaní
vrátiť do poličky

denne od 9.00 do 22.00 │ Tyršovo nábrežie

,,Prekvapenie čarodejníka Čaroslova", strážcu knižného pokladu
petržalskej knižnice.
Marta Hlušíková „Môj dedko rýchly šíp“
interaktívny detský dramatizovaný program a predstavenie dvoch ocenených detských kníh na
Slovensku za rok 2014 „Strelené rozprávky“, „Vežovníček“.
Hosť: ilustrátorka Alena Wagnerová

3. 7. │ 11.00 │ Tyršovo nábrežie

Letný knižný drink s Ivanou Havranovou a Slávkou Koleničovou.
drink namiešajú Ivana Havranová a Slávka Koleničová obľúbené súčasné slovenské autorky

8. 7. │ 17.00 │ Tyršovo nábrežie

Knižný kolotoč 2015
putovanie kníh medzi ľuďmi, ktorí radi čítajú a dajú vyradeným knihám druhú šancu.
Po prečítaní ponúknite knihu priateľom, rodine, známym.

8. 7. │ 9.00 │ Technopol, fontána

Letný knižný drink s Andreou Rimovou a Erikom Šimšíkom
drink ponúkajú Andrea Rimová a Erik Šimšík, finalista súťaže Anasoft Litera 2015

5. 8. │ 17.00 │ Tyršovo nábrežie

Knižný kolotoč 2015
putovanie kníh medzi ľuďmi, ktorí radi čítajú a dajú vyradeným knihám druhú šancu. Po
prečítaní ponúknite knihu priateľom, rodine, známym.

5. 8. │ 9.00 │ Technopol, fontána

5. augusta 2015 o 9.00 hod. Technopol – fontána
,,Prekvapenie čarodejníka Čaroslova", strážcu knižného pokladu
petržalskej knižnice.
Gabriela Futová „Nejdem a basta!“
interaktívny detský dramatizovaný program a predstavenie dvoch ocenených detských kníh na
Slovensku za rok 2014 „Marinka Somarinka“ a „Marína a povaľači“.
Hostia: ilustrátori Adela Režná a Ľubo Palo

21. 8. │ 11.00 │ Tyršovo nábrežie

Letná detská školička
predstavenie dvoch ocenených kníh v súťaži o najkrajšie a najlepšie detské knihy „Často si
vymýšľam, že ma bolí škola, aby som nemusel ísť do žalúdka“ od autora detských kníh
Zvonimíra Baloga a „Eduard a jeho zázračná cesta“ od americkej autorky Kate DiCamillo.

28. 8. │ 11.00 │ Tyršovo nábreži

Výstavy
Knihy pre deti ocenené v Čechách a na Slovensku
výstava ocenených diel slovenských a českých ilustrátorov v spolupráci s Bibianou,
medzinárodným domom umenia pre deti, spojená s premietaním ocenených animovaných
filmov z Bienále animácií Bratislava.

Výstava potrvá do 10. 8. │ pobočka Prokofievova 5

„Ženy vo vede“
výstava o súčasných úspešných ženách v oblasti vedy.
Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Centrom vedecko – technických
informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Výstava potrvá do 31. 8. │ pobočka Vavilovova 26

Ilustrácie Martiny Matlovičovej
výstava z tvorby známej slovenskej ilustrátorky detských kníh ocenenej doma a v zahraničí

10. 8. – 10. 9. │ pobočka Prokofievova 5

Pravidelná ponuka knižnice júl-august 2015
Na dobrú noc
„Večerníček naživo”
podvečerné čítanie a pozeranie obľúbených rozprávok pre všetky deti a ich rodičov

pondelok, streda, štvrtok │ 18.00 – 19.00│ pobočka Prokofievova 5, Vavilovova 24,
Turnianska 10,
pondelok, štvrtok │ 17.00 – 18.00 │ Furdekova 1

Počítače pre všetkých
bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých

každý utorok │ 10.00 – 12.00 │ pobočka Vavilovova 26
info: odblit@kniznicapetrzalka.sk, tel. č.: 02/625 20 408

Rodinné kluby
„Mama, otec, babička, to je moja knižôčka“
zábavné čítanie pre najmenšie deti, ich rodičov a starých rodičov z najkrajších detských kníh fondu našej knižnice

každý utorok │ 10.00 – 11.00 │ pobočka Turnianska 10
info: turnianska@kniznicapetrzalka.sk, 02/20 76 08 55

„S háčikom a ihlicami“
učíme sa spolu háčkovať praktické veci, skúšame nové vzory a predstavujeme nové knihy obľúbených autorov
vedie: knihovníčka Martina Mihelová

každý štvrtok │ 15.00 – 16.00 │ pobočka Turnianska 10
info: turnianska@kniznicapetrzalka.sk, 02/20 76 08 55

Knižný klub Bratislava
júl : Young adults literatúra
s humorom aj vážne o súčasnej odbornej literatúre pre všetkých.

august : Ian McEwan
pokračovanie rozprávania o súčasnej odbornej literatúre pre všetkých.

pobočka Prokofievova 5
info : prokofievova@kniznicapetrzalka.sk, 02/63 82 62 03

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

