Mestská knižnica v Bratislave
6., 13., 20., 27. 2., 10:00
Tréning pamäti cyklus 8 tréningov pre seniorov
lektorka: Lucia Kloknerová, kurz je už obsadený,
možnosť registrácie na apríl: 02/544 313 16,
studovna.krasna@mestskakniznica.sk
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
7. 2. streda 15:00
Vyšite si vlastný film workshop, kde si môžete vytvoriť vlastnú
animovanú výšivku za pomoci autorov výstavy a filmu
KRÍŽOM KRÁŽOM, vstup voľný, registrácia nutná:
www.krizomkrazomfilm.sk, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
13. 2. utorok 18:00 Čítajme slovenskú literatúru
Poviedky o láske literárne spojenie Medzinárodného dňa
poviedky a zamilovaného Valentína, moderuje: Dado Nagy
Pod knižnicou, nádvorie MKB, Klariská 16
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
18. 2. nedeľa 15:00
Vyšite si vlastný film workshop, kde si môžete vytvoriť vlastnú
animovanú výšivku za pomoci autorov výstavy a filmu
KRÍŽOM KRÁŽOM, vstup voľný, registrácia nutná:
www.krizomkrazomfilm.sk, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
21. 2. streda 16:30
Ján Radomil Kvačala a komeniológia prednáša: Michal
Hronec, organizujú: Združenie spolkov dolnozemských
Slovákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie na
Slovensku, Matica slovenská, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
22. 2. štvrtok 17:30
Literárna beseda s Gustávom Murínom organizuje: Liga za
duševné zdravie, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
26. 2. pondelok 13:30 Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Prípad Barnabáš Kos (réžia: Peter Solan, 1964)
premietanie filmu s audiokomentárom z produkcie Karola
Trnku, spoluorganizujú: SFÚ, N.O. Trnka,
vstup len pre nevidiacich a slabozrakých
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

PRE DETI A MLÁDEŽ, ak nie je uvedené inak,
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
5., 15., 22., 2. 10:00
Čitateľský klub: Denník odvážneho bojka budeme sa
rozprávať a čítať si z týchto i iných denníkov a nakoniec si
napíšeme aj kúsok nášho, pre deti od 7 do 13 rokov
6. 2. utorok 15:00
Vyhlásenie najaktívnejšieho detského čitateľa za svoje
vášnivé čítanie dostanú knižné ceny tí najusilovnejší čitatelia
v spolupráci s vydavateľstvom Albatros Media

www.mestskakniznica.sk

12. 2. pondelok 10:15
Svet pána Brailla informačná exkurzia a súťaže pre deti
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
organizované podujatie
12. 2. pondelok 10:00
Oh, hi Adam učíte sa alebo už dávno viete po anglicky?
Adam, rodený Brit, príde do knižnice prečítať knižku
pre deti od 3 do 10 rokov
14. 2. streda 10:00
Ľúbiť či neľúbiť príďte si vypočuť príbehy lásky z detského
sveta, pre deti od 3 do 10 rokov
16. 2. piatok 16:00
Vĺčatá prírodovedný krúžok pod vedením zoológa Juraja
Čačaného a Lucie Gucmanovej, v spolupráci s Prírodovedným
múzeom SNM v Bratislave, pre deti od 6 do 11 rokov
20. 2. utorok 10:00 Svety ukryté v knihách
Literárny kvíz s Dadom Nagyom naslovovzatý znalec kníh
Dado Nagy preverí literárne vedomosti našich študentov
pre deti od 12 rokov
26. 2. pondelok 10:00
Kto je kto v ochrane prírody? spoločne sa budeme hrať na
povolania a uvažovať, ako sa správať k životnému prostrediu,
podujatie vedie Natália Hacundová, študentka odboru
ekológia a ochrana životného prostredia na PRIF UK v Prahe
pre deti od 10 rokov
28. 2. streda 10:00
Johannes Jensen má pocit, že je iný že príliš nezapadá do
spoločnosti; príbeh krokodíla, ktorý sa snaží zaradiť,
pre deti od 3 do 6 rokov
VÝSTAVY
1. 2. streda 18:00 vernisáž (trvanie výstavy do 28. 2. 2018)
WORK IN PROGRESS
vyšívaná výstava k filmu KRÍŽOM KRÁŽOM
autori: Nina Rybárová, Barbora Németh, Tomáš Rybár
kurátorka: Zuzana Duchová, výstava poodhalí tvorivý proces
animácie prvého slovenského filmu vyšívaného tupou ihlou
podľa vzoru starých materí, Galéria Artotéka, Kapucínska 1

hromadné návštevy podujatí prosíme vopred ohlásiť na:
podujatia.detska@mestskakniznica.sk, tel.: 02/20 30 10 35
VSTUP VOĽNÝ

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

