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TÝŽDEN SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

2. - 8. 3. 2020

V ORAVSKEJ KNIŽNICI ANTONA HABOVŠTIAKA V DOLNOM KUBÍNE
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Rozsypané rozprávky
Literárne hádanky pre žiakov 3. ročníka ZŠ.

Už som prvák, už si čítam sám 
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ za čitateľov knižnice 
a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre 
školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj 
čitateľských zručností a podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

Marec – mesiac knihy
Tematické podujatie pre klientov centra sociálnych služieb.

PIATOK 6. 3. 2020

Knižnica na ceste
Tematické podujatia pre žiakov ZŠ Krivá.

Literárna lekárnička
Čítanie pre hospitalizované deti v Dolnooravskej nemocnici 
s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

Bezplatný zápis nových čitateľov
Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, môže využiť ponuku bezplatného zápisu 
za čitateľov knižnice na obdobie 12 mesiacov. Stačí, ak záujemcovia 
navštívia v piatok 6. 3. 2020 oddelenie beletrie, kde sa realizuje centrálna 
registrácia čitateľov.  

POČAS CELÉHO TÝŽDŇA

Kniha Oravy 2019 
Výstava kníh nominovaných do súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu 
publikáciu uplynulého roka, ktorú vyberajú čitatelia hlasovaním. Náv-
števníci si môžu knihy prezrieť na náučnom oddelení a hlasovať na 
jednotlivých oddeleniach knižnice alebo na www.oravskakniznica.sk. 

Stalo sa v roku 1920
Výstava dokumentov z archívu historika a spisovateľa Petra Hubu.

Najlepší školský časopis 2020
Naj triedna/školská nástenka
17. ročník regionálnej súťaže školských časopisov a 4. ročník súťaže 
násteniek základných škôl Oravy. Organizované v spolupráci 
s týždenníkom MY Oravské noviny a Petit press a.s.

Knižničné hliadky
Ľudí, čítajúcich na verejných miestach, odmenia knižničné hliadky.

POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, PODUJATIA SA 
USKUTOČNIA V PRIESTOROCH KNIŽNICE

PONDELOK 2. 3. 2020

Oravské povesti
Tematické podujatie pre žiakov 4. ročníka ZŠ.

Už som prvák, už si čítam sám 
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ za čitateľov knižnice 
a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre 
školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj 
čitateľských zručností a podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

Kreslo pre hosťa: Jakub Mamula
Prednáška českého historika Jakuba Mamulu na tému Obraz mesta 
Krnova od počiatku po dnešok v rámci medzinárodného projektu 
Cezhraničný kultúrny dialóg. 
Podujatie pre verejnosť sa uskutoční o 16:00 v spoločenskej 
miestnosti knižnice. 

UTOROK 3. 3. 2020

Marec – mesiac knihy
Tematické podujatie pre deti špeciálnej materskej školy.

Na stretnutí s knihou v galérii
Čítanie a tvorenie pre žiakov 2. ročníka ZŠ..    
Podujatie sa uskutoční o 10:00 a 13:30 v Oravskej galérii.

Literárny klub Fontána
Stretnutie nielen pre členov literárneho klubu.
Podujatie sa uskutoční o 15:30 v spoločenskej miestnosti knižnice.

STREDA 4. 3. 2020

Slávni slovenskí vynálezcovia
Tematické podujatie pre žiakov 6. ročníka ZŠ.

Aj tak tak, sejú mak...
Tematické podujatie pre žiakov špeciálnej ZŠ.

Čitateľský klub
Podujatie pre všetkých, ktorí by chceli zdieľať svoje čitateľské  zážitky 
a radi by sa o prečítanom rozprávali. 
Podujatie pre verejnosť sa uskutoční o 14:00 v spoločenskej 
miestnosti knižnice.
 

ŠTVRTOK 5. 3. 2020
 
Na stretnutí s knihou v galérii
Čítanie a tvorenie pre žiakov 2. ročníka ZŠ.   
Podujatie sa uskutoční o 8:00 v Oravskej galérii.
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