Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
- Leto s knižnicou
Čadca (27. jún 2016) – Kysucká knižnica v Čadci (ďalej „knižnica“) i pre tohtoročné
prichádzajúce leto pripravila zaujímavý program pre prázdninujúce deti. Úsek pre deti
a mládež organizuje literárny tábor Knihuľko už štvrtýkrát a teší sa rastúcej popularite.
Deti počas týždňa v tábore zážitkovo poznávajú svoj región, jeho históriu, prírodu,
zaujímavé a zábavné miesta. Tento rok sa knihuľkovia vydajú po stopách Juraja Turza až
na Oravský Podzámok. V Múzeu kysuckej dediny na nich čaká expedícia detským lesom,
kde si zaspomínajú na uja Bohdana a jeho príbehy Z poľovníckej kapsy od Ruda Mórica.
Pre mládež anglického jazykového tábora z Akadémie vzdelávania v Čadci, ktorá sa
rozhodla i tento rok stráviť príjemné popoludnia, sú pripravené rozprávkové príbehy
a tvorivé dielne. Deti, ktoré prázdninujú doma môžu prísť každú stredu medzi desiatou
a dvanástou hodinou dopoludnia do knižnice a prežiť Leto s knižnicou. V rámci tohto
programu sú pripravené hry, súťaže, tvorivé dielne, veselé dobrodružstvá a kopec zábavy.
Už prvú prázdninovú stredu, 6. júla sa začína pre súťaže chtivých záujemcov turnaj
s názvom Pexeso odkry sa!, 13. júla v rovnakom čase sa uskutoční zábavné literárne
pátranie Literárni detektívi, 20. júla tvorivá dielňa s obludkami pod názvom Červy,
šváby, hnusobky a 27. júla si možno zmerať sily hádzaním mincí v súťaži Vojna mincí.
Prvá augustová streda je venovaná Pipi dlhej pančuche. Po vzhliadnutí filmovej
rozprávky sa bude tvoriť na tému v tvorivej dielni. 10. augusta si tímoví hráči môžu
zasúťažiť v hre Ja som ty a my sme tím. 17. a 24. augusta si môžu deti vytvoriť
Indiánske čelenky a maľovať na tému Slovensko – junior. Posledný augustový deň bude
venovaný tancu a pohybovým aktivitám, ktoré nesú názov Cvičme v rytme. Úsek pre deti
a mládež má i detský kútik, ktorý môžu návštevníci so svojimi ratolesťami využívať počas
celého roka. Okrem hračiek, skladačiek a hier si môžu deti kresliť alebo prečítať obľúbenú
knihu, či leporelo pohodlne v „babkinej perine“.
Nie všetky deti sa môžu tešiť z bezstarostných prázdnin. Sú medzi nimi aj tie, ktoré sú
hospitalizované na detskom oddelení Kysuckej nemocnice v Čadci. Pre malých pacientov
pripravila knižnica prázdninové štvrtky s názvom Pekné slovo lieči. Tety knihovníčky
prinesú okrem prázdninovej atmosféry aj pekné rozprávky a spoločne budú tvoriť
v tvorivých dielňach.
Počas letných prázdnin si návštevníci môžu pozrieť vo výpožičnej hale výstavu výtvarnej
tvorby mladých kysuckých umelcov, študentov a absolventov výtvarných škôl a akadémií

pod názvom Kysucké korene. „Kysucká knižnica v Čadci srdečne pozýva nielen deti
a mládež, ale všetkých, ktorí chcú prežiť Leto s knižnicou. Upozorňujeme, že počas
prázdnin sa menia otváracie hodiny. Pondelok, utorok, štvrtok a v piatok je knižnica
sprístupnená v čase od 8:30 do 16:30 a v stredu od 10:00 do 16:30. V sobotu, nedeľu
a štátne sviatky bude knižnica zatvorená.“, dodáva vedúca oddelenia knižničnoinformačných a kultúrno-vzdelávacích činností Ľubica Lašová.
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