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_\ liestna knižnica Petržalka sa snaží predstavovať vo svojich priesto-
:och zaujímavé v stavy. Počas tohto leta móžu záujemcovia navštíviť
ireď dve. Prvá je určená pre všetky deti, ktoré zavitajido sveta ilu-
-<trácií víiazn ,chprác zBIB2OI7, druhá pre všetlc|ch Petržalčanov i
3ratislavčanov, ktorí sa dozvedia niečo nové o mestskej časti Petržalka.

BIB,:,ru11*'l;::'i;
]_;,r,r,:7namnejšie podujatie
,--:\-arného umenia a ilu-
j::acle pre deti v celosveto-
_:1 kontexte. Prw ročník

s a -lskutočnil v roku 1967
. :,dvtedy sa koná v Brati-
s ,,-e každé dva roky. Yždy
:-. leseň sa na ňom stretáva
:: irajlepšie z ilustrátorskej
: :,asti. Bienále predstavuje
]]_ _ zaiku najlepších ilustrácií
:=:skí,ch kníh z celého sveta.
'"" :oku 20L7 sa na podujatí
_ *castnilo 373 ilustrátorov
_ _- +9 krajín z celého sveta,
::_hlásenych bolo 488 kníh
- - 657 ilustrácií. Celkovlm
" _:azom ceny Grand Prinx

-,_ ^- sa stal Ludwig Volbe-
:1 z }-{olandska za ilustrácia
-,'.i(\-. \/ medzinárodnej sri-
:izi uspeli aj slovenská w-
:, arníčka Daniela Olejníko-
-,"i, ktorá získala cenu ZIaté
.:iko za ilustrácie do kníh
_-:ekaHávedníkaPeter
- cnrrár, ktory získal Cenu
:.:siej poroťy za ilustrácie
: : <nihv, Peter Pan. Až do
: , 1,c3 augusta je moŽné ob-
: -,, --,,,-aL ,lítazné práce BIB

- _ 
- ]i, rodinnej pobočke

.' _,. ;:iei knižnice Petrža|-

ka, Prokofievova 5. Užasn}m
bonusom je okrem ilustrácií
možnosť pozrieť si kolekciu
sto kníh, ktoré pochád zaju od
ocenen}qh autorov. V}stavu
zapožíčala Miestnej knižnici
Petržalka Bibiana Medziná-
rodn| dom umenia pre deti,
hlavny organizátor sťrťaže.

Petržalká, ako najváčšia
mestská časť, v sťrčasnos-
ti so LzO 0OO obyvatel'mi, sa

neustále mení. presvedčiť sa
o tom móžete na v[stave No-
vodobá petržalka - petržalka

I999-2OO0. V|stava je spo-
ločnllm projektom Miestnej
knižnice Petržalka a l(atedry
etnológie a muzeológie Filo-

zofickej fakulty Univerzity
I(omenského v Bratislave,
s podporou Mestskej časti
Bratislav a-P etržalka. Prináša
zaujímavosti z oblasti škol-
sťva, kultťrry, zdravotnícťva a
iné z obdobia deváťdesiatych
rokoch 20. storočia. V}stavu,
ktorá je vo forme tematic-
kY.h, informačn|ch pane-
lov dopÍRa;rr spomienkové
predmety z petržalsk|ch do-
mácností. Prístupná je do
31. augusta v pobočke Miest-
nej knižnice Petržalka na uli-
ci Turnianska 10 v čase otvá-
racích hodín knižnice.

(tod)
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SlávnostnY koncert v ftazov
hudobnych suťaží
koncert vítazov člensk ch suťaží EMcy slovakia
bol začiatkom p rázdnin prehliadkou a reprezentá-
ciou vysokej urovne slovenského umeleckého škol

stva. Na podujatí v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
pa láca sa sa predstavili vy7n imočne ta lentova n í m la-

dí hudobníci všetk ch stupňov našich umeleck ch

škól, ktorí v minulom roku získali titul laureát suťažt

zniektorej z jedenástich člensk ch suťaží EMCY.

fakmer dvojhodinov pro-

lgram zaujal vynikajilcimi
vyikonmi sólistov, ktoré spes-

trilo komorné duo zuš Márie
Hemerkovej, Košíce Judita Gaj-

došová (husle), Benedikt Lukáš
(gitara) skladbami Niccola Pa-

ganiniho Cantabile a Jacquesa
lberta Parabola č. 1. Árie Giaco-
ma pucciniho o mio babbino
caro a Charlesa Gounoda Ah! je

ris de me voir si belle v podaní
Veroniky Bilovej VŠMU Bratisla-

va potvrdili vyrazny spevácky
talent. Obdivuhodne vyzneli
skladby interpretované cimba-
listkami. V sólovej hre vynikli
Barbora Gb rová ZuŠJantárová,
Košíce, Ema Tresová ZUš Berno-

lákova, Košice a najmá muzi-
kálne cítiaca Beata Kopačková
zuš Jozefa kresánka. klaviristi
predniesli z bohatého reperto-
áru aktuálne skladby S. Majka-
para, A. Boudu interpretovala
Ema Somolánviová zo Zl)Š Jána

Albrechta, F. Chopina, B. Bartóka

s vlastnou originalitou "stvárnil
Zoltán Simcn ZUš - MAl Fil'ako-

vo a R. Schumanna s precíznos-
ťou zahral Pavol Bohda n Zápo-
točn zo ZUŠ Martin. V huslbvej

hre vynikol mladli virtuóz Viktor
Knap zo SZUŠ Renáty Madarás-

zovej Senec, Sonátou op. 3, č. 1

Niccoló Paganiniho zožal rn
moriadny rispech. Aj d'alšia hu

listka, Magdaléna Štefánicová z

ZUŠ )ozefa Kresánka, s l'ahko

ťou zvládla nádherny Konce
pre husle a orchester e mol Fél

xa Mendelssohna-Bartholdyh,
z d'alších sólistov sme obc
vovali hru gitaristu Timote
stredňanskéh o zo zuš Ladisli

va Mokrého, Topolčany, v h:

na kontrabas Lukáša Lenča z
ZUŠ Jozefa Kresánka, na zobc<

vej flaute sa predstavila Katarír
Nedel'ková zo ZUŠ sv. Cecíii
Bratislava a na saxafóne En^

Turkič zo ZUš'Levice. Konce
poukázal na pozoruhodné r4

sledky, ktoré svojou usilovnol
ťou a talentom dosiahli mlal

adepti hudobného umenía. lc
hudobné atributy, hra a inte
pretácia sklad ieb dosa hova
profesionálnu rroveň. Organ

zátori EMCY Slovakia zorganizc
vali toto podujatie pod záštito
riaditel'a Slovenskej fi lharmť

nie Mariana Lapšanského. Z
rispešn realizácíu a propagáci
pod ujatia patrí pod'a kova n i

všetklim oganizátorom a zl
častnenylm. (bc

PhDr. Božena Dlháňová, DiS. ar

prečítané leto
Vraj deti v lete vel'mi

n ečítaju V Petrža lke

táto veta určite neplatí.
V juli pobočky Miestnej knižnice Petržalka na-

vštívilo vyše tisíc detí do 15 rokov a vypožičali
si takrne r 7 500 detskych kníh.

ffkrem toho počas prázdňin v pobočkách organizuju tema-

\-/tické qiždne s názvom prečítané leto. Deti si počas tychto
akcií nielen čítaj , ale sa aj zahrajti či prejavia svoju tvotivosť. V
tyždni od i 3. augusta je téma O meste, do konca prázdnin budr]r

ešte nasledovať témy O chudobe a O odvahe. Blížšie informácie
nájdete na webe knížníce.

(tod)
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