PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ
Kráľ čitateľov
Súťaž o najaktívnejšieho detského čitateľa.
4.3. o 15:00h. v knižnici.
Najkrajšie slovenské a zahraničné šlabikáre
Výstava
4.3 – 31.3. v čase otváracích hodín knižnice.
Milí čitatelia, priatelia kultúry a milovníci dobrých kníh, zapojte sa do akcie - KÚP KNIHU PRE KNIŽNICU.
Podporte knižnicu a kúpte knihu do knižnice. Pomôžete nám skvalitniť a rozšíriť knižničný fond.
Akcia prebieha od 7.3.- 12.3. v knižnici.
Přemyslovci - český panovnícky rod, časť II. /Od BřetislavaII po Václava III/.
Prednáška JUDr. Miroslava Schýbala.
7.3. o 16:00h. v knižnici.
Podujatie sa realizuje v spolupráci s Miestnym klubom Michalovce Českého spolku Košice.
Domovácky recitátor
Súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí z Detských domovov Michalovce a okolia.
14.3. o 13:15h. v knižnici.
Jonáš Záborský
Beseda. Pri príležitosti 140. výročia úmrtia J. Záborského – slovenského prozaika, básnika a dramatika.
15.3. o 10:00h. v spoločenskej sále reštaurácie Zlatý Býk.
Podujatie sa realizuje v spolupráci s Domom MS Michalovce.
To všetko z lásky
Prednáška o násilí páchanom na ženách v partnerskom vzťahu.
16.3. o 16:30h. v knižnici.
Podujatie sa realizuje v spolupráci s OZ Pomoc rodine.
Darujme si zdravie z vlastnej záhrady
Beseda o knihe so spisovateľkou Hanou Sekulovou.
31.3. o 16:00h. v knižnici.
Na všetky podujatia knižnice je vstup voľný!
PODUJATIA PRE MŠ a ZŠ
7.3. o 9:15h. a 10:15h. Žabiak a cudzinec - dramatizované čítanie /CMŠ V.Hopku/.
7.3. o 13:00h. Mimi and Líza - zážitkové čítanie /II. ZŠ /.
8.3. o 10:00h. Ako psíček a mačička umývali dlážku - zážitkové čítanie /ZŠ Jovsa/.

8.3. o 10:00h. Michalovce – srdce Zemplína - dejepis v knižnici /ZŠ Jovsa/.
9.3. o 10:00h. Kvak a Čľup - zážitkové čítanie /MŠ Žbince/.
10.3. o 10:00h. Kvak a Čľup /MŠ Strážske/.
10.3. o 10:00h. Výroba symbolov Veľkej noci – tvorivá dielňa / MŠ Strážske/.
10.3. o 10:00h. Výroba symbolov Veľkej noci – tvorivá dielňa / MŠ Strážske/.
11.3. o 10:00h. Záhada čarovného vajíčka – dramatizované čítanie /VI.ZŠ/.
14.3. o 10:00h. Pluto. Čo nové na Plute? – prednáška spojená s videoprojekciou /IV.ZŠ/.
Podujatie sa realizuje s Hvezdárňou Michalovce.
15.3. o 10:00h. Záhada čarovného vajíčka – dramatizované čítanie /VI.ZŠ/.
16.3. o 10:00h. Deň ľudovej rozprávky-Rozprávkár Pavol Dobšinský /XIII.MŠ/.
17.3. o 9:30h. Mimi and Líza - zážitkové čítanie /ZŠ Žbince /.
18.3. o 10:00h. Žabiak a cudzinec - dramatizované čítanie /MŠ Sobrance/.
18.3. o 10:00h. Výroba symbolov Veľkej noci. /MŠ Sobrance/.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV NA POBOČKÁCH ZŠ
2.3. V.ZŠ
Roald Dahl a jeho autorská dielňa - čitateľský projekt pre žiakov 5. ročníkov.
3.3. I.ZŠ
Máša a medveď – dramatizácia prečítaného textu, zápis prvákov do knižnice, informatická príprava.
8.3. VII.ZŠ
Z bájky do bájky – školský čitateľský maratón.
15.3. VII.ZŠ
Orlie pierko – čítanie z knihy, výstavka indiánskych artefaktov, pozeranie rozprávky.
22.3. VII.ZŠ
Vznik knihy – ako vznikla kniha, výklad, čítanie príbehu.
23.3. V.ZŠ
Tuláčik a Klára – dramatizácia prečítaného textu.

