Mestská knižnica v Bratislave
5. – 9. 3. Týždeň slovenských knižníc
Stratené knihy verejné knižnice Bratislavského kraja
vyhlasujú pátranie po knihách, ak nájdete v meste knihu
označenú nálepkou SOS! Stratila som sa!, vráťte ju
do príslušnej knižnice a odmena bude vaša
(všetky úseky MKB)
6., 13., 20., 27. 3. 10:00
Tréning pamäti cyklus 8 tréningov pre seniorov
lektorka: Lucia Kloknerová, kurz je už obsadený,
možnosť registrácie na apríl: 02/544 313 16
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
12. 3. pondelok 13:30 Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Piata loď (réžia: Iveta Grófová, 2017)
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

www.mestskakniznica.sk
26. 3. pondelok 13:30 Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Nanič chlapec životopisný film o Johnovi Lennonovi
(réžia: Sam Taylor-Johnson, 2009)
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

12. 3. pondelok 10:00 Čítanie, čo nenudí
Dana Hlavatá: Našej mame hrabe beseda s autorkou
vtipná próza z reálneho prostredia má ambíciu stať
sa populárnym čítaním pre tretiakov až piatakov
15., 22., 27.3. 10:00
Oh, hi Adam učíte sa alebo už dávno viete po anglicky?
Adam, rodený Brit, príde do knižnice prečítať knižku
pre deti od 7 rokov

13. 3. utorok 17:30 Litera-túrou k zážitkom
Rumunské rozprávania rady, riziká, romantika
alebo o Transylvánii bez predsudkov a bez príkras,
cestopisná prednáška Zuzany Grochalovej
Galéria Artotéka, Kapucínska 1

13. 3. utorok 8:30, 10:00 Svety ukryté v knihách
Prírodovedné prednášky zoológa Juraja Čačaného
Ako sa vedci, dizajnéri a architekti inšpirovali prírodou;
"Olympijské hry" rekordy v zvieracej ríši

15. 3. štvrtok 17:00 - 19:00 Čítajme slovenskú literatúru
Ján Johny Peťko: Démon chlast autentická spoveď
autora, v ktorej popisuje zrod a postupný rozmach
jeho Démona – závislosti od alkoholu
Galéria Artotéka, Kapucínska 1

16. 3. piatok 10:00 Svety ukryté v knihách
Počítačová bezpečnosť o problémoch a nástrahách
virtuálneho sveta budú so školákmi diskutovať experti
na počítačovú bezpečnosť Marián Jaslovský a Juraj
Smatana, pre deti od 12 rokov

14. a 15. 3.
Tréning pamäti ukážkové hodiny pre seniorov pri
príležitosti Týždňa mozgu, rezervácia nutná:
02/544 31 316 vitalitamozgu@mestskakniznica.sk
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
19. – 23. 3., 17:00 Čítajme slovenskú literatúru
Čítanie na zastávke (električiek)
herci čítajú slovenských autorov; dobré texty +
profesionálna interpretácia = pôžitok z čítania
19. 3. pondelok Oľga Belešová
20. 3. utorok Robo Roth
21. 3. streda Vladimír Kobielsky
22. 3. štvrtok Richard Stanke
23. 3. piatok Anna Šišková
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1
21. 3.streda 16:30
Cestopis Miroslava Demáka organizujú: Združenie
spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku, Spolok
Slovákov z Juhoslávie na Slovensku, Matica slovenská
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!

16. 3. piatok 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
23. 3. piatok 19:00 – 24.3. sobota 8:00 Litera-túrou k zážitkom
Noc s Andersenom raz do roka môžu deti stráviť
v knižnici celú noc, témou bude jednoducho kniha:
nejakú si napíšeme, vyrobíme a prečítame

VÝSTAVY
8. – 30. 3. 2018
Štefan Orth: Betulaceae výstava sa zameriava na
krajinomaľbu, v obrazoch sa meditatívne odvracia od
západnej civilizácie a skúma fenomén svetla prírode,
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
6. – 23. 3. 2018
Svet podľa Šaška
putovná interaktívna výstava otvára dvere do
vizuálneho sveta ilustrátora Miroslava Šaška, Úsek
literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Čítajme slovenskú literatúru, Litera-túrou k zážitkom, Svety ukryté v knihách
hlavným partnerom projektov je Fond na podporu umenia

