Galéria mesta Bratislavy (GMB) v Mirbachovom a Pálffyho paláci v centre Bratislavy, je
inštitúciou ústretovou voči rodinám s deťmi, preto u nás okrem pozitívneho prístupu
zamestnancov nájdete:
1. pravidelné vzdelávacie programy pre rodiny s deťmi:
· pre rodiny s deťmi predškolského veku (od 3 do 5 rokov): 1x mesačne,
v piatky o 16.30, v Mirbachovom alebo Pálffyho paláci GMB (v spolupráci
s RC Prešporkovo), vstupné 3 € pre dieťa nad 3 roky
· pre rodiny s deťmi od 5 do 13 rokov, 1x mesačne, v soboty o 15 h
v Mirbachovom alebo Pálffyho paláci GMB, vstupné 3 € pre dieťa
· na objednávku pre deti MŠ, žiakov ZŠ a skupinky rodičov s deťmi (min. 5 detí)
→ viac informácií na www.gmb.bratislava.sk, vzdelavanie@gmb.sk, 5443 2807
2. „detských sprievodcov“ k vybraným expozíciám a výstavám – knižka k výstave pre rodičov
s deťmi od 3 rokov, ktorá im umožní vnímanie výstavy formou hier a úloh (v Pálffyho paláci je
k dispozícii k stálej expozícii 20. storočia, v Mirbachovom paláci od januára k stálej expozícii
baroka)
3. rodinný kufrík
pri individuálnej návšteve GMB (mimo vzdelávacích programov) Vás v pokladni čaká rodinný
kufrík, ktorý si môžete požičať a kde nájdete podnety na tvorivé aktivity
4. detský kútik
na vybraných výstavách nájdete pre deti stolík, kde sa môžu spolu s rodičmi venovať
tvorivým aktivitám priamo v galérii
5. webovú stránka www.umeniezblizka.gmb.sk, kde nájdete rôzne tvorivé hry s umením
(puzzle, graffiti, nájdi rozdiely medzi dielami,...)
6. plošina pre kočíky a možnosť ich odloženia počas návštevy galérie
7. prebaľovacie pultíky v priestoroch toaliet na II. poschodí Mirbachovho a prízemí Pálffyho
paláca (a v prípade potreby možnosť poskytnutia priestoru mamičkám na kojenie za
pokladňami)

→ Kontakt: vzdelávacie oddelenie GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35
Bratislava, www.gmb.bratislava.sk, vzdelavanie@gmb.sk
(Mgr. Daniela Čarná, PhD.)
Tešíme sa na Vaše návštevy v GMB!
PhDr. Ivan Jančár
riaditeľ

