
Týždeň slovenských knižníc 
v dňoch 23. – 28. marca 2015

Pondelok 23.3.2015 
14:00 hod.:  - výstava fotodokumentácie, ukážok z publikačnej a knižnej tvorby i dokumentov o významnej osobnosti našich dejín.Posolstvo Ľudovíta Štúra pre dnešok

 - slávnostné otvorenie "Týždňa slovenských knižníc" a sprístupnenie výstavy fotografií a dokumentov z činnosti  knižníc regiónu Kysúc. 14:30 hod.: Knižnice pre všetkých
 - autorské stretnutie s  beseda a prezentácia jeho najnovšieho románu o hľadaní rozkoše  a zmyslu života spojená s autogramiádou. 16:00 hod.: Velestúr Jozefom Banášom,

Utorok 24.3.2015
-  lekcia vzdelávacieho kurzu tréningov pamäti a kognitívnych funkcií mozgu stimulujúca sociálnu aktiváciu seniorov. 08:30 hod.: Mozgové hemisféry 
 - rozprávkové dopoludnie zamerané na výtvarné spracovanie rozprávkových príbehov a získavanie prvých čitateľských zážitkov. 10:00 hod.: Maľované rozprávky

Streda 25.3.2015 
  - okresné kolo súťaže žiakov v prednese a umeleckej reprodukcii rozprávky, súťažné dopoludnie organizované v spolupráci s CVČ v Čadci.   08:30 hod.: Rozprávkové vretienko
  - prednáška doplnená audiovizuálnym programom pre imobilných obyvateľov v zariadení pre seniorov M.R.Štefánika v Čadci.     09:00 hod.: Príbehy Nového zákona
 - rozprávkové jarné dopoludnie v Materskej škôlke Okružná v Čadci, spoznávanie najznámejších ľudových pranostík, prísloví a porekadiel.10:00 hod.: Prebúdzanie jari 
  - tematické podujatie zamerané na propagáciu knihy a čítania, ponuka noviniek a prezentácia tvorby najobľúbenejších autorov literatúry pre deti.10:30 hod.: Marec - mesiac knihy

Štvrtok 26.3.2015 
08:00 hod.:  – čaro ľudovej rozprávky, jej ilustračné podoby a pátranie po najstarších knižných vydaniach.Čriepky z tvorby Pavla Dobšinského

  - autorská beseda a prezentácia novej knihy určenej deťom "Mátoha, neboj sa!" z literárnej dielne kysuckého rodáka Alexandra Halvoníka.14:00 hod.: Nebojte sa čítania
  - autorské stretnutie a beseda s regionálnymi spisovateľmi a publicistami. 16:00 hod.: Literárna oáza s Alexandrom Halvoníkom, Dušanom Mikolajom a Ladislavom Hrubým

Piatok – Sobota   27.3. – 28.3.2015 
17:00 hod.: Noc s Andersenom - medzinárodné celonočné podujatie zamerané na podporu čítania detí. Rozprávkový karneval a sprievod mestom, rozprávková noc v Kysuckej 
                    knižnici, Kysuckom múzeu, skúška odvahy na cintoríne, súťaže, hry a tvorivé dielne určené najaktívnejším detským čitateľom.                                

V rámci celoslovenského „Týždňa slovenských knižníc“ v období od 23.3.2015 do 28.3.2015 
ponúka knižnica bezplatnú registráciu a odpustenie sankčných poplatkov. Vydavateľstvo Martinus vo svojom 

internetovom kníhkupectve ponúka zľavu na základe záložky, ktorú získajú aktívni čitatelia pristihnutí 
knihovníckymi hliadkami pri čítaní na verejných priestranstvách a v dopravných prostriedkoch.
Tešíme sa na Váš záujem a osobnú účasť na podujatiach v Kysuckej knižnici v Čadci. 

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesto Čadca
a spoluorganizátori srdečne pozývajú na 

GPS súradnice:     LATITUDE  49°26'12,154"N, LONGITUDE  18°47'5,862"E, 
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