Február v Mestskej knižnici bude aj o záhadách vesmíru
Mestská knižnica Bratislava vo februári ponúka stretnutie s autorkou Věrou Noskovou,
ktorá porozpráva o modernej kultúre i o mužoch.
BRATISLAVA. Názory na mužov, ako vidia deti z fotografického krúžku svoje mesto, spojenie
lásky a poviedky či záhady o vesmíre, i to je február v bratislavskej Mestskej knižnici. O
programe knižnice agentúru SITA informovala Zuzana Liptáková z bratislavskej Mestskej
knižnice.
Februárový program v Mestskej knižnici odštartuje v utorok 5. februára o 14:00 prednáška
Vesmír – to najzáhadnejšie miesto z cyklu detských prednášok Dušana Valenta To
najúžasnejšie z vedy. Ďalšia prednáška z cyklu bude o nepokojnej zemi, konať sa bude v
stredu 20. februára o 10:00 a vo štvrtok 28. februára o 14:00 bude Dušan Valenta prednášať
o najväčších krásach Zeme.
Prednášky sa konajú vždy v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 3 v Bratislave.

Česká spisovateľka Věra Nosková
V stredu 6. februára o 17:30 v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5
prezentuje svoje názory na modernú kultúru i úvahy o tom, či majú ženy mužov
povzbudzovať k mužnosti česká spisovateľka a publicistka, autorka kníh Chraňme muže a
Příběhy mužů, Věra Nosková.
Takmer o týždeň neskôr, v utorok 12. februára, bude deťom z knihy Noha k nohe od Viliama
Klimáčka čítať Miriam Pavelková. Čítať bude v Úseku literatúry pre deti a mládež na
Kapucínskej 3, cyklus Čítanie pre najmenších je určené deťom od šesť rokov.
V podvečerných hodinách, o 17:30, bude Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry na
Laurinskej 5 patriť priaznivcom poviedky a sviatku zamilovaných.

Básne pre zaľúbených aj ľudová architektúra
Návštevníkom budú poviedky o láske čítať autori Jana Juráňová, Pavel Vilikovský a Agda Bavi
Pain, autorské čítanie moderuje Dado Nagy. Autori tak literárne prepoja dva sviatky, ktoré
pripadnú na 14. februára – Svetový deň poviedky a sviatok zamilovaných Valentín.
Prednášať sa bude aj v stredu 20. februára. O ľudovej architektúre dolnozemských Slovákov
porozpráva Igor Thurzo. Prednáška sa začne o 16:30 v Galérii Artotéka, Úsek hudobnej a
umenovednej literatúry, Kapucínska 1.
O týždeň, v stredu 27. februára, je pripravený program pre nevidiacich a slabozrakých. V Kine
pre nevidiacich a slabozrakých im premietnu film režiséra Štefana Uhera Slnko v sieti s
audiokomentárom z produkcie Karola Trnku. Podujatie spoluorganizuje Slovenský filmový
ústav a občianske združenie Trnka. Premietať sa bude o 13:30 a 16:30 v Oddelení pre
nevidiacich a slabozrakých na Klariskej 16, vstup je len pre nevidiacich a slabozrakých.

Výstava: Moje mesto
Mestská knižnica Bratislava pozýva vo februári aj na výstavy. Svoje práce budú vystavovať
deti z fotografického krúžku.
Ich diela na tému Moje mesto si návštevníci môžu pozrieť od 6. februára v Úseku literatúry
pre mládež na Kapucínskej 3. Vernisáž sa začne 6. februára o 18:00, výstavu organizuje
Stredoeurópsky dom fotografie, kurátorom je Martin Kusý. Do 28. februára si záujemcovia
môžu pozrieť aj výstavu Rastislav Sedlačík – Random Order, ktorú spoluorganizuje Vysoká
škola výtvarných umení v Bratislave, kurátorkou je Silvia Čúziová.
Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť v Galérii Artotéka, Úsek hudobnej a umenovednej
literatúry, Kapucínska 1. Mestská knižnica Bratislava ponúka aj stále výstavy.
Pod bránou na Klariskej 16 si môžu návštevníci pozrieť výstavu Pocta pet lahvi a v Hudobnom
a internetovom štúdiu v Úseku hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej 1 zase
výstavu Bratislavské kostoly. Reprodukcia starých grafických listov je zo zbierky Galéria
mesta Bratislavy.
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