Mestská knižnica v Bratislave
3., 10., 17., 24. 4. 10:00
Tréning pamäti (tréning je už naplnený)
cyklus 8 tréningov pre seniorov, lektorka: Lucia Kloknerová
kontakt: 02/544 31 316, vitalitamozgu@mestskakniznica.sk
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
3. 4. utorok 18:00
Chamtrul Rinpoche: Múdrosť a súcit
prednáška významného Tibetský učiteľa ako nájsť vnútorný mier
http://chamtrul-rinpoche.com/, organizuje: Katarína Tesárová
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
16. 4. pondelok 13:30 Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Súkromné životy (réžia: Dušan Hanák, 1990)
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
PRE DETI A MLÁDEŽ, ak nie je uvedené inak,
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
5. 4. štvrtok 9:00
Oh, hi Adam učíte sa alebo už dávno viete po anglicky?
Adam, rodený Brit, príde do knižnice prečítať knižku
pre deti od 7 rokov
6. 4. 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
9. 4. pondelok 9:30 Svety ukryté v knihách
Inšpirované prírodou ako sa vedci, dizajnéri a architekti inšpirovali
prírodou, náučná prednáška zoológa Juraja Čačaného
pre deti od 6 rokov

17. 4. utorok 17:30
Michaela Mihoková beseda s nevidiacou spisovateľkou, organizuje:
Liga za duševné zdravie, Galéria Artotéka, Kapucínska 1

11. 4. streda 14.00
Čitateľský klub: Denník odvážneho bojka 1. diel
pre deti od 7 do 13 rokov.

18. 4. streda 16:30
Ľudovít Mičátek významný dolnozemský Slovák
prednáša: Dr. Samuel Jovankovič, organizujú: Združenie spolkov
dolnozemských Slovákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie
na Slovensku, Matica slovenská, Galéria Artotéka, Kapucínska 1

10. - 12. 4. utorok- štvrtok 8:00 – 14:00 Svety ukryté v knihách
Náučné prednášky Dušana Valenta to najzaujímavejšie o Zemi, vesmíre,
histórii života, o zvieratách a záhadách; paleontológ a publicista Dušan
Valent predstavuje témy, ktorých úlohou je podnietiť u detí záujem
o svet okolo nás, podporiť kritické myslenie a vzťah k literatúre
pre deti od 6 rokov

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2018
19. – 25. 4. 8:00-19:00, víkend 10:00 – 18:00
Bratislavská burza kníh otvorenie 12. ročníka charitatívnej akcie
nádvorie MKB, Klariská 16
21. 4. sobota 10:00 – 18:00 Bratislava – mesto, ktoré číta
Deň otvorených dverí na všetkých úsekoch MKB
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
21. 4. sobota 14:00
Ukážky výcviku vodiacich psov
v spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
21. 4. sobota 14:00
Cesta svetla fotografická výstava, v spolupráci s Úniou nevidiacich a
slabozrakých Slovenska, Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
22. 4. nedeľa 10:00 – 18:00 Bratislava – mesto, ktoré číta
Deň otvorených dverí Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
25. 4. streda 08:00 – 19:00
Bratislavská burza kníh ukončenie 12. ročníka charitatívnej akcie
Nádvorie MKB, Klariská 16
25. 4. streda 17:30 Litera-túrou k zážitkom
Posavje - znesiteľná ľahkosť bytia medzi Slovincami
cestopisná prednáška Zuzany Grochalovej o regióne, ktorý
cestovný ruch zasiahol minimálne, no o to bizarnejšie
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
30. 4. pondelok 13:30 - 15:30 Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Špina (réžia: Tereza Nvotová, 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

VÝSTAVY
10. 4. utorok 17:30 vernisáž, trvanie výstavy do 30. 4. 2018
Lukáš Freytag: Od znaku k celku prierezu tvorby, ktorá je
venovaná širšiemu štúdium ľudského tela v tradičnej grafike
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
hromadné návštevy podujatí prosíme vopred ohlásiť na:
podujatia.detska@mestskakniznica.sk, tel.: 02/20 30 10 35
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

11. 4. streda 14:00 verejná generálka
12. 4. štvrtok 10:00 verejná generálka
13. 4. piatok 17:00 premiéra (vstupné)
Prečo sa morka prala s krůtou Litera-túrou k zážitkom
autorský kabaret pre deti inšpirovaný česko-slovenským obrázkovým
slovníkom tzv. zákerných slov, uvedené pri príležitosti 100. výročia
založenia Československa, Kremnické divadlo v podzemí n.o., réžia:
Jana Mikitková, rezervácia vstupeniek: kdvp@mail.telekom.sk
pre deti od 5 rokov, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
17. 4. utorok 10:00 Svety ukryté v knihách
Farby v prírode do akých farieb sa zvieratá v prírode obliekajú
a prečo,náučná prednáška zoológa Juraja Čačaného
pre deti od 6 rokov
19. 4. štvrtok 9:00
Oh, hi Adam učíte sa alebo už dávno viete po anglicky?
Adam, rodený Brit, príde do knižnice prečítať knižku
pre deti od 7 rokov
20. 4. 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
25. 4. streda 10:00 Svety ukryté v knihách
Komiksový workshop obľúbené príbehy a rozprávky si pod vedením
Davida Marcina a Martina Englera (združenie Pomimo Workshopy)
pretvoríme do podoby krátkych komiksov a ilustrácií
25. 4. streda 16:00
Čitateľský klub: Young Adults raz mesačne sa stretneme v knižnici
a budeme sa rozprávať o knižke, ktorú sme si spoločne vybrali,
pre čitateľov od 15 rokov
30. 4. pondelok 9:00
Oh, hi Adam učíte sa alebo už dávno viete po anglicky?
Adam, rodený Brit, príde do knižnice prečítať knižku
pre deti od 7 rokov

hlavným partnerom projektov Čítajme slovenskú literatúru,
Litera-túrou k zážitkom, Svety ukryté v knihách je Fond na podporu umenia

