Leto nekončí! Prázdninový august v knižnici pokračuje v plnom prúde.

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja Vám aj v mesiaci august otvára svoje brány do sveta dobrodružstiev, hier,
filmových príbehov, zábavy a výtvarného umenia.

Druhý prázdninový mesiac a cyklus podujatí „Leto v knižnici“ pozýva už 1. augusta 2018
detských čitateľov na prázdninové dopoludnie s obľúbenými animákmi pod názvom
Rozprávková kapsička. Pripravená je aj pestrá ponuka zábavných spoločenských hier
a hračiek na každý deň. Tábor pre mladých knihovníkov – Knihuľko sa vydá na
dobrodružnú cestu do Budatínskeho hradu a Krajskej knižnice v Žiline. Poputujú krajom
Jánošíka a nakoniec spoznajú čarovné zákutia nášho mesta a Kysuckého múzea, kde je pre
nich pripravený bohatý program. Počas cyklu podujatí „Leto v knižnici“ môžu prísť deti so
svojimi rodičmi, či starými rodičmi každú stredu od 10:00 hod. na spoločný program. Môžete
sa tešiť na pohybové hry, súťaže, vyčítanky a skákačky v letnej čitárni na terase i tvorivé
prázdninové dopoludnie a premietanie veselých filmových príbehov v rozprávkovej
miestnosti knižnice. K detským návštevníkom sa pripoja aj účastníci letného tábora
anglického jazyka Akadémie vzdelávania v Čadci a deti z občianskeho združenia Náruč.
Rozprávkové odpoludnia a zážitkové čítania pod názvom „Pekné slovo lieči“ budú patriť
deťom hospitalizovaným na detskom oddelení Kysuckej nemocnice v Čadci, aby sme im tak
spríjemnili liečebný pobyt v nemocničnom prostredí. Nezabúdame ani na seniorov v centrách
sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov, kde sa v auguste uskutoční cyklus
zaujímavých prednášok a audiovizuálnych programov o liečivých rastlinách a bylinkách
s priaznivým účinkom na naše zdravie pod názvom „Zdravie z Božej lekárne“.
Návštevníkov knižnice pozývame i na prehliadku výstavy výtvarnej tvorby neprofesionálnej
kysuckej výtvarníčky Anny Vnukovej z Klokočova, ktorá nesie príznačný názov „Z mojej
tvorby“. Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci od 8.8.2018 do
30.9.2018. Výstava výtvarných prác študentov výtvarného umenia, účastníkov 11. ročníka
Svätojánskej poetickej noci „Oáza talentov“ je prístupná do 31.8.2018. Zároveň pozývame
členov Literárneho klubu Oáza, ktorí prispeli do nového zborníka literárnych prác „Múzy
literárnej Oázy“ vydaného s finančnou podporou Nadácie Tatra banky a nemajú ešte
zborník, aby si ho prišli vyzdvihnúť do knižnice. Tešíme sa na každého čitateľa, ktorý nás
pravidelne navštevuje, ale i nových návštevníkov knižnice a na spoločne strávené chvíle.

Bližšie informácie o podujatiach na mesiac august nájdete na výveskách knižnice, na
www.kniznica-cadca.sk a na facebooku.
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