
 

V KRAJSKEJ KNIŽNICI KAROLA KMEŤKA V NITRE      

13. 3. 
11.00 hod. 

Písmo a grafológia 
 – odborná prednáška Mgr. Petra Bakaya 

14. 3. 2017 
7.30 – 18.00 hod. 

DOD v knižnici 
- Deň otvorených dverí v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre spojený s bezplatnou registráciou !!! 

14. 3. 
10.00 hod. 

Pes Maco 
- beseda s pani Šillerovou a terapeutickým psom, ktorý je vycvičený na terapiu detí s poruchami správania 

14. 3. 
9.00 -17.00 hod. 

Veľkonočné ozdoby pre každého 
- výstava ručných prác členov Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 13 

14. 3. 
10.00 hod. 

Dedinka v údolí 
- hudobno-slovné pásmo venované priekopníkovi slovenskej populárnej hudby Františkovi Krištofovi Veselému 

15. 3. 2017 
7.00 – 19.00 hod. 

Generálny pardon v knižnici 
- odpustenie poplatkov za 1. až 6. upomienku ( bližšie info v knižnici) 

15. 3. 
10.00 hod. 

Zuzana Boďová – permoníci 
 - autorská beseda so spisovateľkou 

15. 3. 
14.00 hod. 

Prišli sme k Vám s poéziou a dobrou náladou 
- hudobno - poetické pásmo klientov Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím 

15. 3. 
9.00 hod. 

Týždeň mozgu  
– kognitívny tréning, ukážka cvičenia a posilňovania mozgových hemisfér pre stredoškolákov  

15. 3. 
9.00 -17.00 hod. 

Zručnosť a krása ukrytá v umení 
- výstava ručných prác klientov Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím 

15. 3. 
15.00 hod. 

Stretnutie s poéziou 
- pásmo poézie nitrianskych autoriek spojené s hudobnými ukážkami 

15. 3. 2017 
17.00 hod. 

Slovenka v knižnici  
- beseda so šéfredaktorkou časopisu Slovenka pani Máriou Mikovou a so zástupkyňou šéfredaktorky  pani 
Katarínou Hanzelovou 

16. 3. 2017 
7.30 – 18.00 hod. 

Akcia 1 + 1 zadarmo 
- príďte sa zaregistrovať do knižnice a priveďte aj kamaráta, brata, sestru, dedka, babku, otca, maminu a získajte 
pre nich zápisné zadarmo 

17. 3. 
10.30 hod. 

Slavka Liptáková – Chlapec bez mena a Dierožrúti 
- autorská beseda so spisovateľkou 

17. 3. 
10.00 hod. 

Astronómia v Nitre: História a súčasnosť 
- beseda s regionálnym autorom Petrom Poliakom 

 


