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•  bezplatný zápis pre všetkých záujemcov 
•  generálna amnestia – odpustenie poplatkov z omeškania 
 
 
 

P R O G R A M 
 
 

23. 3. 2009  
 
pobo čka Karadži čova 1  

• Výstava výtvarných prác detí z MŠ Grösslingova  -  Mária Števková: 
Klbôčko dobre ma veď a Abeceda pre Barborku.  
Výstava potrvá do 27. 3. 2009 

• Výstavka kníh Ruda Mórica pri príležitosti 88. výročia narodenia 
spisovateľa. Výstava potrvá do 27. 3. 2009  

 
pobo čka Západný rad 5  
10.00 hod. 

• Slávnostné vyhodnotenie 4. ro čníka ve ľkej čitate ľskej sú ťaže Čítam, 
čítaš – čítame na pobočke 



 
15.30 hod. 

• Otvorenie výstavy prác žiakov z Domu sociálnych slu žieb Rosa.   
Výstava potrvá do 31. 3. 2009    

 
 
  

24. 3. 2009  
 
 
pobo čka Blumentálska 10/a 
10.00 hod. 

• Jarný maratón s knihou  – 3. ročník spoločného podujatia bratislavských 
verejných knižníc, venovaný 90. výročiu pomenovania mesta Bratislavy a 90. 
výročiu narodenia Márie Ďuríčkovej. Dramatizácia povesti Márie Ďuríčkovej 
Otcovia mesta v podaní členov divadla LUDUS pre deti ZŠ Kulíškova 

 
pobo čka Západný rad 5  
10.00 hod. 

• Exkurzia pre deti MŠ Gorazdova  spojená s čítaním knihy Márie Ďuríčkovej 
Dunajská kráľovná (povesť O studni) 

 
pobo čka Karadži čova 1  
14.00 hod. 

• Slávnostné vyhodnotenie 4. ro čníka ve ľkej čitate ľskej sú ťaže Čítam, 
čítaš – čítame na pobočke 

 
 

25. 3. 2009  
 
 
pobo čka Západný rad 5  
9.00 hod. 

• Recita čná sú ťaž žiakov  1. ročníkov ZŠ Dubová a 1. ročníkov ZŠ Mudroňova 
 
pobo čka Záhrebská 8  
9.30 hod. 

• Slávnostné vyhodnotenie 4. ro čníka ve ľkej čitate ľskej sú ťaže Čítam, 
čítaš – čítame na pobočke 

• Beseda Bratislavské povesti  so sprievodkyňou BKIS Ing. Helenou 
Navrátilovou  

 
pobo čka Blumentálska 10/a  
15.00 hod. 

• Slávnostné vyhodnotenie 4. ro čníka ve ľkej čitate ľskej sú ťaže Čítam, 
čítaš – čítame na pobočke 

 
 
 



26. 3. 2009 
 
pobo čka Panenská 1 
10.00 hod. 

• Čítanie povestí Márie Ďuríčkovej  pre obyvateľov Seniorcentra na 
Podjavorinskej ul.  

 
riadite ľstvo Blumentálska 10/a  
14.00 hod. 

• Stretnutie s absolútnymi ví ťazmi 4. ro čníka ve ľkej čitate ľskej sú ťaže 
súťaže Čítam, čítaš – čítame 

 
pobo čka Karadži čova 1 
14.00 hod. 

• Čítanie povesti Márie Ďuríčkovej  Najkrajšia fontána  s pripomenutím si 
najvýznamnejších pamiatok na Hviezdoslavovom námestí pre deti ZŠ s MŠ 
Grösslingova 

 
 
 
27. 3. 2009 
 
pobo čka Blumentálska 10/a 
9.00 hod. 

• Beseda so šéfredaktorkou časopisu Bobík  Vierou Dobiášovou o knihe 
Droga nelieči pre deti MŠ Karadžičova 

 
pobo čka Západný rad 5 
11.00 hod. 

• Môj najob ľúbenejší knižný hrdina Mikuláš . Dramatizácia príbehu z knihy 
Mikulášove šibalstvá v spolupráci so ZŠ Dubová 


