Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Kto sa hrá, nehnevá!

Čadca (28. september 2016) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja má dobrú správu pre deti a mládež,
rodiny s deťmi a pre milovníkov spoločenských, či náučných hier. Od 6. októbra
2016 otvára Úsek pre deti a mládež nový Klub moderných spoločenských hier.
Za týmto projektom stojí spolupráca spoločnosti Albi s vedenímKysuckej knižnice
v Čadci v zastúpení Ľubice Lašovej, ktorá prezradila viac o tejto dobročinnosti:

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať vedeniu spoločnosti Albiza splnenie našej
prosby o sponzorský dar vo forme nových spoločenských hier, ktoré obohatia
služby knižnice a potešia jej čitateľov a návštevníkov. Naša hračkotéka a detský
kútik sú denne využívané množstvom návštevníkov, je preto prirodzené, že sa jej
fond rýchlo opotrebuje. I keď úsek hračkotéky často obnovujeme, nestíhame ho
v dostatočnom

množstve

dopĺňať

novými

hrami

a hračkami

z vlastných

prostriedkov. Knižnica organizuje aj tréningy pamäti pre seniorov a pre
handicapované deti a mládež. Ich príprava a realizácia si vyžadujú zakúpenie
nových didaktických pomôcok ako napr. logických hier, didaktických pomôcok pre
zrakovo a sluchovo postihnutých, vzdelávacích hier a pod. Naše finančné
možnosti nám neumožňujú uskutočniť nákup v dostatočnom rozsahu. Zároveň by
som chcela pri tejto príležitosti osloviť každého, kto má doma zachovalé hračky
alebo hry a chcel by ich niekomu darovať. Boli by sme radi, keby boli venované
právenašej knižnici.“
Kto sa hrá, nehnevá! je mottom nového klubu, v ktorom je zábava pre všetkých.
Pre malých aj veľkých, deti aj dospelých, pre skúsených, ale aj pre tých, ktorí ešte
do sveta hier neprenikli. Ak patríte k tým, ktorí ešte neobjavili čaro
spoločenských hier, prevedie Vás ponukou vyškolený lektor, a to každý druhý
štvrtok o 15.00 hodine.Ocitnúť sa môžete v ríši zvierat, banditov, či kráľovstiev.
Možno sa naučíte hľadať aj diamanty alebo precestujete s atlasom celý svet.
Knižnica má v ponuke nasledovné témy hier: svet, história, zvieratá, rozprávky,
obrázky, abeceda, príroda. V ponuke je toho ešte oveľa viac, stačí prísť do
knižnice s platným čitateľským preukazom a prežijete príjemné chvíle i s celou

rodinou. Vybrané hry je možné i zapožičať. Viac informácií nájdete na
www.kniznica-cadca.sk alebo priamo v knižnici.Ak ešte nie ste členom Kysuckej
knižnice v Čadci, možno práve teraz je ten správny čas sa ním stať.
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