Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Prázdniny s knižnicou

Čadca (14. september 2016) - Kysucká knižnica v Čadci prežilaPrázdninové leto
s množstvom hier, ktoré prilákali do knižnice deti rôzneho veku.
Výhodou knižnice je, že v nej môže prežiť príjemný deň celá rodina od najmenších
až po seniorov. Okrem knižničného fondu ponúka knižnica množstvo podujatí
a detský kútik. I tento rok prišli deti v sprievode rodičov a starých rodičov, aby si
zasúťažili, niečo vytvorili, prežili dobrodružstvá a spoznali nových priateľov.
Prázdninové leto otvorila súťaž Pexeso, odkry sa!, v ktorom si zmerali sily nielen
mládežníci, ale i mamičky s najmenšími ratolesťami. O týždeň sa stretli znova
i napriek strach vyvolávajúcemu názvu ďalšieho tvorivého dopoludnia - Červy,
šváby, hnusobky.Tu deti odolávali strachu z príšeriek a popasovali sa s vlastnou
fantáziou a aj s plastelínou. Všetko čo vytvorili deti si môžete ešte stále pozrieť
na Úseku literatúry pre deti a mládež. Tohto roku tety knihovníčky zaradili do
programu i obľúbených Literárnych detektívov. A dobre urobili. Malým pátračom
sa podarilo nájsť ukryté indície, z ktorých vyskladali Literárne tajomstvo. Takto
navnadené a naladené deti prilákali ďalších rovesníkov a spoločne preplávali
zábavnými podujatiami. Vo Vojne mincí si vybojovali víťazstvá i prehry, tvorili
z papiera a dekoračných materiálov, s prstom na mape putovali zaujímavosťami
a vlastnými príbehmi po Slovensku.
Spoluorganizátorka podujatí Miroslava Barancova sa teší záujmu detí a dodáva:
„Sme radi, že sme potešili nielen deti ale i rodičov a starých rodičov, ktorí si

mohli vyberať z ponuky knižničného fondu, prípadne sa začítať do zaujímavej
knihy, pokým sa deti hrali. Mali sme tu i veľa bábätiek a malých detí, ktoré
prežili pekné chvíle s rovesníkmi v detskom kútiku. Knižnica nezabudla ani na
deti, ktoré počas letných prázdnin boli hospitalizované v Kysuckej nemocnici
v Čadci. Tety knihovníčky priniesli každý štvrtok na Detské oddelenie pekné
knihy a s malými pacientmi čítali alebo spoločne tvorili v pripravených tvorivých
dielňach. Bolo to vzájomné obohatenie, ktoré nás v srdci stále hreje.“
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