Plán kultúrno-vzdelávacích podujatí
na mesiac marec 2017
Názov a stručná charakteristika podujatia:
„Zoznámte sa s knižnicou“ – prvá exkurzia predškolákov
v knižnici spojená s dramatizáciou prečítaných rozprávok
s deťmi MŠ Ul. Poľná V. Krtíš.

Miesto:
odd. knižnice

Termín:
6.3.2017 o 10,00 hod.

„Vidieť nielen očami“ – beseda o živote zrakovo postihnutých
s členmi Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska pre žiakov
4.C ZŠ Nám. A. H. Škultétyho V. Krtíš.

kom.miestnosť

7.3.2017 o 10,00 hod.

„Zoznámte sa s knižnicou“ – prvá exkurzia v knižnici spojená
s dramatizáciou prečítaných rozprávok s deťmi III. a II. skupiny
MŠ Ul. Poľná V. Krtíš.

odd. knižnice

7.3.2017 o 11,00 hod.
8.3.2017 o 10,00 hod.
9.3.2017 o 10,00 hod.

„Rozprávky z nášho regiónu“ – spoznávanie veľkokrtíšskeho
regiónu prostredníctvom čítania rozprávok so žiakmi 3.C ZŠ
ZŠ Nám. A. H. Škultétyho a 4.B ZŠ Ul. Komenského V. Krtíš.

kom.miestnosť

9.3.2017 o 11,00 hod.
10.3.2017 o 10,00 hod.

„CINEAMA 2017“ – okresná prehliadka amatérskych filmárov
v spolupráci s H-IOS V. Krtíš.

kom.miestnosť

11.3.2017 o 9,00 hod.

„Zoznámte sa s knižnicou“ – prvá exkurzia v knižnici spojená
s dramatizáciou prečítaných rozprávok s deťmi MŠ Ul. Tučeka
V. Krtíš.

odd. knižnice

13.3.2017 o 10,00 hod.

„Tréning pamäte“ – zaujímavé tréningy pamäte a pozornosti
pre dospelých návštevníkov knižnice v spolupráci s odborníkmi
RÚVZ V. Krtíš.

odd.čitárne

14.3.2017 o 10,00 hod.

„Rozprávky z nášho regiónu“ – spoznávanie veľkokrtíšskeho
regiónu prostredníctvom čítania rozprávok so žiakmi 4.A ZŠ Ul.
Komenského. 4.B ZŠ Nám. A. H. Škultétyho a V. Krtíš.

kom.miestnosť 14.3.2017 o 10,00 hod.
15.3.2017 o 11,00 hod.

Týždeň slovenských knižníc 13.-19.3.2017

„Vitajte v knižnici“ – prvá exkurzia prvákov v knižnici spojená
odd. knižnice
s informatickou prípravou o význame knižnice pre žiakov 1.A ZŠ
Nám. A. H. Škultétyho V.Krtíš.

15.3.2017 o 12,00 hod.

Deň ľudovej rozprávky“– čítanie rozprávok Pavla Dobšinského kom.miestnosť 16.3.2017 o 10,00 hod.
so zameraním na archaizmy so žiakmi 4.A ZŠ Nám. A. H.
Škultétyho V. Krtíš. Podujatie budú viesť knihovníčky odeté
v slovenských krojoch.
„Rok J. M. Hurbana“ – spomienkové dopoludnie o živote a diele kom.miestnosť 16.3.2017 o 11,00 hod.
spisovateľa J. M. Hurbana so žiakmi 6.A ZŠ Nám. A. H. Škultétyho
V. Krtíš.
“Deň ľudovej rozprávky“– čítanie rozprávok Pavla Dobšinského kom.miestnosť 17.3.2017 o 10,00 hod.
so zameraním na archaizmy so žiakmi 3.B ZŠ Ul. Komenského
V. Krtíš.

„Matej Hrebenda Hačavský“ – prezentácia knihy knihovníčky
Danky Šagiovej spojená s jej uvedením do života.

kom.miestnosť 17.3.2017 o 14,00 hod.

„Počúvaj Kalmánko“ – beseda s regionálnou spisovateľkou
Evou Šoóšovou o živote spisovateľa Kálmana Mikzsátha
pre žiakov 2.B ZŠ Nám. A. H. Škultétyho a V. Krtíš.

kom.miestnosť 20.3.2017 o 10,00 hod.

„Zoznámte sa s knižnicou“ – prvá exkurzia v knižnici spojená
odd. knižnice
s dramatizáciou prečítaných rozprávok s deťmi MŠ Ul. Poľná, MŠ
P.O.Hviezdoslava a MŠ Ul. Červenej armády V. Krtíš.

21.3.2017 o 10,00 hod.
22.3.2017 o 10,00 hod.
23.3.2017 o 10,00 hod.
24.3.2017 o 10,00 hod.

„Rozprávky z nášho regiónu“ – spoznávanie veľkokrtíšskeho kom.miestnosť 21.3.2017 o 11,00 hod.
regiónu prostredníctvom čítania rozprávok so žiakmi 2.C ZŠ Nám.
22.3.2017 o 11,00 hod.
A.H.Škultétyho, 3.A ZŠ Ul. Komenského, 3.A a 3.B ZŠ Nám. A. H.
23.3.2017 o 11,00 hod.
Škultétyho a V. Krtíš.
24.3.2017 o 11,00 hod.
„Vitajte v knižnici“ – prvá exkurzia prvákov v knižnici spojená
s informatickou prípravou o význame knižnice pre žiakov 1.B ZŠ
Nám. A. H. Škultétyho V.Krtíš.

odd. knižnice

„Zoznámte sa s knižnicou“ – prvá exkurzia v knižnici spojená
odd. knižnice
s dramatizáciou prečítaných rozprávok s deťmi MŠ Ul. Poľná V. Krtíš.
„Ján Fekete“ – beseda s regionálnym spisovateľom Jánom
Fekete pre žiakov ZŠ mesta V. Krtíš.

28.3.2017 o 9,00 hod.

28.3.2017 o 10,00 hod.

kom.miestnosť 29.3.2017 o 10,00 hod.

„Rok J. M. Hurbana“ – spomienkové dopoludnie o živote a diele kom.miestnosť 30.3.2017 o 10,00 hod.
spisovateľa J. M. Hurbana so žiakmi 7.B a 7.A ZŠ Nám. A. H.
30.3.2017 o 11,00 hod.
Škultétyho V. Krtíš.
„Rozprávky z nášho regiónu“ – spoznávanie veľkokrtíšskeho
regiónu prostredníctvom čítania rozprávok so žiakmi 2.B ZŠ
Ul. Komenského V. Krtíš.

kom.miestnosť 31.3.2017 o 10,00 hod.

„Noc s Andersenom“ – noc strávená v knižnici plná zábavy,
odd. knižnice
čítania, dramatizácií, tvorivých dielní a rozprávkových bytostí a
hľadania pokladu so žiakmi 4.B ZŠ Nám. A. H. Škultétyho V.Krtíš.

31.3.2017 od 18,00 hod.

