Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Čadca (4. november 2015) – Stotridsaťosem prváčikov základných škôl Rázusova a M. R.
Štefánika z Čadce prijalo status čitateľa Kysuckej knižnice v Čadci. Okrem podania prihlášky
museli malí čitatelia splniť ešte tri úlohy.
Knižnica, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,slávnostne privítala v stredu 21.
a vo štvrtok 22. októbra 2015 malých žiadateľov čitateľského preukazu. Tety knihovníčky
toto pasovanie za riadneho čitateľa knižnice poňali hravo. Okrem podania prihlášky museli
drobci získať tri rozprávkové pečiatky. Tá prvá na nich čakala, keď prešli skúškou odvahy a
preliezli „strašidelný tunel“. Vzájomne sa povzbudzovali a s ružovými líčkami sa nevedeli
dočkať ďalšej úlohy, ktorá ich čakala v Rozprávkovej miestnosti. Nebolo jednoduché do nej
vojsť, pretože na klopkanie detí na dvere sa ozval buchot. Keď sa dvierka otvorili, pri
sviečkach ich čakala záhadná pani v maske.Tá im kládla čudesné otázky, ale deti sa nenechali
zmiasť a bystro odpovedali, že: vlk predsa nezjedol ani jedno kozliatko a prasiatko, že
ježibaba nezjedla Janíka či Marienku a rozprávky dopadli úplne inak. Prezradili i to, že majú
tie najlepšie učiteľky na svete a pochválili sa, že im doma čítajú rodičia i niektorí starí rodičia.
So záhadnou pani sa rozlúčili a tá im za odmenu dala ďalšiu pečiatku. Tú poslednú získali
výmenou za pamätný odtlačok palčeka, ktorý zanechali na veľkých nástenných písmenkách
v knižnici. Na záver dostali maľované srdiečko na líce, záložku do prvej knihy z knižnice, ktorú
si vybralia dali si zapísať na vlastný čitateľský preukaz. „ Teší nás záujem detí o knižnicu a
podujatia, ktoré pripravujeme pre malých čitateľov počas roka. Darí sa nám to i vďaka
ústretovosti a spolupráci učiteliek prvého stupňa základných škôl. Slávnostným zápisom sa
naše aktivity nekončia, ale naopak začínajú. Počas roka budeme s deťmi hravou formou
odhaľovať tajomstvá ukryté v knižnici. Na deti čakajú rôzne súťaže, netradičné čítania,
zaujímavé besedy, tvorivé dielne a súťaže.“,dodáva organizátorka podujatia Petronela
Gavenčiaková.
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