Mestská knižnica v Bratislave

www.mestskakniznica.sk

6. – 30. november 13:30 - 15:00
Konzultačné hodiny pre seniorov – práca s počítačom kontakt, registrácia:
02/544 31 316 , vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

10. 11. piatok 10:00 a 11:30 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.

7. 11. utorok 17:30
Zuzana Grochalová: Cestopis – tropická Jáva, kde je úsmev povinný
rozprávanie a premietanie o každodennom živote v tradičnej jávskej
dedine, Galéria Artotéka, Kapucínska 1

10. 11. 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

14. 11. utorok 10:00 – 16:00 Deň otvorených dverí
Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti Dňa nevidiacich
Exkurzie pre verejnosť, ukážky z projekcie filmov s audiokomentárom,
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

14. 11. utorok 10:00 Čítanie, čo nenudí
Katarína Aulitisová: Zaseknutá bundička divadelné predstavenie na motívy
rozprávok Miloša Macourka, účinkujú: Miriam Kalinková a Ján Morávek,
Bratislavské bábkové divadlo; pre deti od 4 rokov

15. 11. streda 16:30
Dr. Juraj Porubský a jeho dielo o histórii Slovákov z oblasti Sedmohradska –
Rumunska prednáša: Pavol Rozkoš, organizujú: Združenie spolkov
dolnozemských Slovákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie na
Slovensku, Matica slovenská, Galéria Artotéka, Kapucínska 1

15. 11. streda 14:15 Čítajme spolu – integrované podujatia pre deti
Čítanie knihy spojené s arteterapiou, účinkujú: Katarína Mihinová,
Ivona Rankovová; organizované podujatie

20. – 24. november
Bezplatný zápis študentov za čitateľov MKB
pri príležitosti spomienky na 17. november 1989, ponúkame študentom
bezplatný zápis do našej knižnice (na všetkých pobočkách MKB)
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5, Oddelenie odbornej
literatúry, Klariská 16, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
21. 11. utorok 19:00
Príbeh jedného domu: Rodina Ullmannová; multižánrové umelecké
spracovanie témy tragického osudu obyvateľov domu v kontexte
(pred)vojnovej Bratislavy, spoluorganizuje: OZ Červené topánky
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
27. 11 pondelok 13:30 – 15:00 Kino pre nevidiacich a slabozrakých
Magda Husáková Lokvencová (réžia: Zuzana Liová, 2014) premietanie filmu
s audiokomentárom z produkcie Karola Trnku,
spoluorganizujú: SFÚ, N.O. Trnka; vstup len pre nevidiacich a slabozrakých
15:00 – 16:00 Beseda s Evou Rysovou a Evou Landlovou
o režisérke, ktorá bola ich životným prínosom; vstup aj pre verejnosť
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
28. 11. utorok 17:30 Čítajme slovenskú literatúru
Ján Michálek, Katarína Nádaská: V Choči je naisto čosi
Veľké i malé dejiny očami našich predkov
etnologička K. Nádaská o svojej najnovšej knihe, moderuje Dado Nagy,
hudobný hosť: Zuzana Homolová, Galéria Artotéka, Kapucínska 1

PRE DETI A MLÁDEŽ,
ak nie je uvedené inak, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
3. 11. piatok 10:00 Čítajme spolu – integrované podujatia pre deti
Kamoši z vypáraného svetra autorské interaktívne čítanie Kristíny
Baluchovej; organizované podujatie
7. 11. utorok 10:00
Johannes Jensen má pocit, že je iný že príliš nezapadá do spoločnosti;
príbeh krokodíla, ktorý sa snaží zaradiť, pre materské školy
8. 11. streda 10:00
Svet pána Brailla informačná exkurzia a súťaže pre deti, organizované
podujatie, Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
8. 11. streda 14.00
Spoločenstvo hier Kto sa hrá, nehnevá! Aj v našej knižnici môžete stráviť
príjemné popoludnie pri stolových hrách pre malých i veľkých
9. 11. štvrtok 8:30, 9:30 Svety ukryté v knihách
Život v extrémnych prostrediach – sopky, púšte, zamrznuté krajiny a ich
obyvatelia; prednáška zoológa Juraja Čačaného
10. 11. piatok 10:00 – 11:00
Svet pána Brailla informačná exkurzia a súťaže pre deti; organizované
podujatie, Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

20. 11. pondelok 10:00 Čítajme spolu – integrované podujatia pre deti
Annabel Lee, príbeh na motívy E. A. Poea hudobne upravený Jurajom
Hatríkom, účinkujú: Mária Benkovská, Július Šoška, Filip Krišš – Hudobné
centrum; organizované podujatie
21. 11. utorok 10:00 Čítanie, čo nenudí
Rytier Bajaja divadelné predstavenie na motívy rozprávky Boženy
Němcovej, účinkuje: Petronela Dušová, Teátro Neline; pre deti od 5 rokov
23. 11. streda 10:00
Svet pána Brailla informačná exkurzia a súťaže pre deti, organizované
podujatie, Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
24. 11. piatok 10:00 Čítanie, čo nenudí
Branislav Jobus: Žubrienky inštalatérky autorské čítanie z najnovšej knihy
muzikanta a spisovateľa Braňa Jobusa; pre deti od 8 rokov
24. 11. 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
27. 11. 10:00 pondelok Svety ukryté v knihách
Komiksový workshop niečo o tom, čo to komiks vlastne je, aké druhy
komiksu poznáme, aké kreatívne metódy tvorby existujú;
spoluorganizuje POMIMO
28. 11. utorok 10:00
Príbeh jedného domu zážitkový workshop pre teenegerov;
príbeh domu židovskej rodiny na Kapucínskej 3, kde dnes sídli Mestská
knižnica, spoluorganizuje: OZ Červené topánky,
s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR
29. – 30. 11. streda, štvrtok 8:00 – 14:00 Svety ukryté v knihách
Náučné prednášky 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

VÝSTAVY:
4. 11. sobota 12:00 – 18:00, 15:00 vernisáž Mesiac fotografie 2017
Jana Ilková: Family Album kurátor: Filip Vančo
trvanie výstavy do 1. 12. 2017, otvorené po – pia 8:00 – 19:00
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!
PROJEKTY FINANČNE PODPORILI: Svety ukryté v knihách, Čítajme slovenskú
literatúru – Fond na podporu umenia, Čítajme spolu – Ministerstvo kultúry
SR, Čítanie, čo nenudí – Bratislavský samosprávny kraj

