Ponuka podujatí pre deti a mládež
A
Stála ponuka oddelenia
Čítania a workshopy
Aktivity s cieľom podporiť čítanie a záujem o literatúru u detí. Sú určené predovšetkým pre
kolektívy – triedy. Je potrebné, aby sa z kapacitných dôvodov nahlásili vopred.
Vítané sú aj individuálne návštevy
Kontakt: podujatia.detska@mestskakniznica.sk, 02/ 20301035
Tajomstvo záhrady
literárno-dramatický workshop
pre 6-8 ročných
trvanie: 50 min.
Dobrodružstvá piatich kamarátov, ktorí objavia tajomnú záhradu, v nej kocúra, ktorý neznáša
deti a veľrybu, ktorá zjedla múdrosť sveta. Čítanie z knihy Jiřího Trnku Záhrada spojené
s interaktívnym dotváraním príbehu o záh(r)adných tajomstvách. Bude aj slon!
Čo je to iné?
literárno-výtvarný workshop
pre 4-6 ročných
trvanie: 50 min.
Čítanie z knihy Henrika Hovlanda a Torilla Kova Johannes Jensen má pocit, že je iný. Krokodíl
Johannes Jensen má pocit, že je iný a nevie prečo. V čom je jeho problém? Workshop
zameraný na otázky tolerancie a rozvoj kritického myslenia. Na záver si deti vyrobia záložky
do kníh.
Hastrošovci
zábavné čítanie
pre 6-8 ročných
trvanie: 50 min.
Čítanie z knihy Roalda Dahla Hastrošovci. Smiešne, ale aj poučné príbehy o tom, ako sa oplatí
byť čistotný a nemá zmysel sa hádať.
Knižničný kvíz
pre žiakov ZŠ a SŠ
trvanie: 60 min.
Vedomostný kvíz o knižkách a všetkom s nimi spojenom. Preverte si vedomosti zo súčasnej
i klasickej literatúry. Knihovníčky vás prekvapia otázkami a výhercov odmenia cenami.
Netvor sám - literárna tvorivá dielňa
pre žiakov ZŠ a SŠ
trvanie: 60 min.
Príďte si vyskúšať svoje spisovateľské schopnosti pod vedením tvorivých knihovníčok.
Budeme sa hrať so slovíčkami a naučíme sa napísať svoj vlastný text, báseň či komiks.

Spoločenstvo hier
Kto sa hrá, nehnevá! Aj v našej knižnici môžete stráviť príjemné popoludnie pri stolových
hrách pre malých i veľkých. Tak vezmi babku, dedka či kamošov a zahraj sa s nami.

Exkurzie
Exkurzia oddelenia pre deti a mládež
pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
trvanie: 45 min.
Obsah exkurzie je prispôsobený danej vekovej kategórii. Deti sa dozvedia základné
informácie o knižnici a jej fonde. Ukážeme im ako pracovať s online katalógom a tým, ktorí
majú záujem stať sa našimi čitateľmi, vystavíme čitateľské preukazy. Na záver si môžu
prezrieť a požičať knihy, ktoré ich zaujímajú.
Kontakt: podujatia.detska@mestskakniznica.sk, 02/ 20301035
Svet Pána Brailla. Exkurzia do sveta nevidiacich
pre žiakov ZŠ a SŠ
trvanie: 45 min.
Formou exkurzie, interaktívnych hier a súťaží priblížime život zrakovo postihnutých ľudí.
Deti si môžu vyskúšať kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých, spoznať bližšie ich
svet a spôsoby, ako im pomôcť.
Podujatie sa koná priamo v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých MKB len v určené dni
(pondelky, stredy, piatky), aby sa nerušil chod oddelenia.
Kontakt:
Mgr. Veronika Farbová, pracovníčka Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých MKB (Klariská
16, 2. poschodie), nevidiaci@mestskakniznica.sk 02/544 33 244-46
(organizácia podujatia je možná aj cez pracovníčky detského oddelenia)

B
Ďalšie projekty pre deti
Pri týchto projektoch spolupracujeme externými účinkujúcimi, preto sa konajú v nimi
určenom čase.
Čítanie, čo nenudí
pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
trvanie: 60 min.
Stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi či hercami, ktorí dokážu z čítania textov urobiť
zážitok. Ponúkame aj divadelné spracovania literárnych predlôh v snahe podporiť záujem
detí o príbehy, knihy, literatúru. Chceme presvedčiť tých, ktorí si myslia, že čítanie je nuda, že
sa mýlia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup zdarma.
Náučné prednášky pre deti a mládež
pre žiakov ZŠ a SŠ
trvanie: 45 min.
Paleontológ a vedecký publicista Dušan Valent predstavuje zaujímavé prírodovedné témy,
ktorých úlohou je podnietiť záujem o prírodu a kritické myslenie. Prednášky sú doplnené

pútavou vizuálnou projekciou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

C
Pravidelné aktivity a krúžky, ktoré organizujeme vo voľnom čase detí.
Spoločenstvo hier
Kto sa hrá, nehnevá! Aj v našej knižnici môžete stráviť príjemné popoludnie pri stolových
hrách pre malých i veľkých. Tak vezmi babku, dedka či kamošov a zahraj sa s nami.
Netvor sám - literárna tvorivá dielňa
Každú stredu o 16:00 hod.
od 10-15 rokov
trvanie: 60 min.
Príďte si zdokonaliť svoje spisovateľské schopnosti pod vedením tvorivých knihovníčok.
Budeme sa hrať so slovíčkami a naučíme sa napísať svoj vlastný text, báseň či komiks. Poradiť
nám prídu i zaujímaví hostia.
Vĺčatá. Prírodovedný krúžok pre deti, ktoré majú radi prírodu
2 x mesačne, vždy v piatok o 16:00 hod.
od 6-10 rokov
trvanie: 60 min.
Cieľom je poznávanie živočíchov a rastlín a porozumenie ich spôsobu života. Hravou formou
si deti budú môcť osvojiť základy environmentálneho zmýšľania tak, aby sa stalo prirodzenou
súčasťou ich správania. Krúžok vedie zoológ Juraj Čačaný a Lucia Gucmanová, v spolupráci
s prírodovedným múzeom.

V prípade záujmu o podujatie je potrebné dohodnúť si termín osobne priamo na úseku
alebo:
telefonicky (02/20 30 10 35)
mailom (podujatia.detska@mestskakniznica.sk).
Dôležité:
v prípade hromadnej návštevy (tj nad 10 detí resp. trieda) treba podujatie dohodnúť vopred

