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Plán podujatí na mesiac
SEPTEMBER 2019

Dátum

Podujatie

Určené pre

Miesto
konania

celý mesiac

Informačná výchova
- prístupnou formou podávanie základných informácií deťom o knihe,
knižnici, vyhľadávaní potrebných informácií pre samotnú orientáciu
v knižnom fonde

MŠ, 1. a 2.
stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu,
pobočka
Klokočina

celý mesiac

Kde bolo tam bolo – Kvet papradia
- dramatizované čítanie ľudovej rozprávky
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Anton Habovštiak
- predstavenie slovenského spisovateľa a jeho celoživotnej tvorby
(95. výročie narodenia)
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Povesti o hradoch I.,II.,III. a IV.
- zážitkové čítanie o slovenských hradoch od Jána Domastu
(110. výročie narodenia)
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Tvorivá dielňa – Ja som vtáčik farebný, z papiera vyrobený
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Anton Habovštiak
- predstavenie slovenského spisovateľa a jeho celoživotnej tvorby
(95. výročie narodenia)
Povesti o hradoch I.,II.,III. a IV.
- zážitkové čítanie o slovenských hradoch od Jána Domastu

MŠ, 1. stupeň
ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

pobočka
Klokočina

1. stupeň ZŠ

pobočka
Klokočina

celý mesiac

celý mesiac

celý mesiac
celý mesiac

celý mesiac

Telefón
037/651 98 87

E-mail
sekretariat@krajskakniznicanitra.sk

IČO
35630272

DIČ
2020963791

Dátum

Podujatie

Určené pre

Miesto
konania

celý mesiac

(110. výročie narodenia)
Tvorivá dielňa – Ja som vtáčik farebný, z papiera vyrobený

1. stupeň ZŠ

pobočka
Klokočina
Fraňa Mojtu

celý mesiac

celý mesiac

celý mesiac

celý mesiac

1. 9.
9.00 hod.
3. 9.
15.30 hod.
4. 9.
17.00 hod
5. 9.
8.00 hod.
9. 9.
15.00 hod.
10. 9.
9.00 hod.

10. 9.
10.00 hod.
11. 9.
10.00 hod.
12. 9.
8.00 hod.
13. 9.
9.00 hod.

13. 9.
10.00 hod.

Informačná výchova
- spojená so stručným životopisom a dielami k 110. výročiu narodenia
spisovateľa Jána Domastu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Najznámejšie operence v nitrianskom regióne
- výstava na paneloch
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Rok Milana Rastislava Štefánika
- výstava na paneloch k 100. výročiu úmrtia
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Rozprávky tisíc a jednej noci
- orientálne rozprávky, piesne a tance spojené s video nahrávkami
(hudobný úsek)
Chlapec na vrchole hory
- dramatizované čítanie ľudovej rozprávky
(hudobný úsek)
Osteoporóza – novinky, vitamín K2, reumatologické problémy
- MUDr. Ivan Vaňo (Slovenská únia proti osteoporóze)
(hudobný úsek)
Beseda so spisovateľom Štefanom Košlábom
- spojená s uvedením knihy Ring smrti do života
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Trénujeme pamäť ďalej – cvičíme 5 Tibeťanov a jogovú terapiu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Seniori a seniorky proti korupcii
- prednáška v spolupráci s Transparency International Slovensko
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Fontána pre Zuzanu
- rozprávanie o živote a tvorbe slovenského speváka, producenta a
hudobného skladateľa Roba Grigorova (55. výročie narodenia)
(hudobný úsek)
Nadstavbová hodina tréningu pamäti pre seniorov z XI. kurzu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Pomníky v Nitre
- prednáška Mgr. Richarda Erazmusa Pročku
(úsek literatúry pre dospelých)
Trénujeme pamäť ďalej – cvičíme 5 Tibeťanov a jogovú terapiu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Pozitívne rozprávky
- zážitkové čítanie z knihy Michaely Pribilincovej (Deň pozitívneho
myslenia 13. 9.)
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Labky, krídla, chvostíky – veselé básničky pre vtipné hlavičky
- zážitkové čítanie z knihy Márii Štefánkovej (Deň pozitívneho myslenia
13. 9.)

študenti SŠ

čitateľská
verejnosť

Fraňa Mojtu

čitateľská
verejnosť

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

2. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

široká
verejnosť

Fraňa Mojtu

široká
verejnosť

Fraňa Mojtu

prihlásení
účastníci
široká
verejnosť

Fraňa Mojtu

Spojená škola
internátna
Červeňova

Fraňa Mojtu

prihlásení
účastníci
prihlásení
účastníci

Fraňa Mojtu

prihlásení
účastníci
1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

Fraňa Mojtu

Fraňa Mojtu

Fraňa Mojtu

Dátum

18. 9.
9.00 hod.
19. 9.
8.00 hod.
19. 9.
9.30 hod.

23. 9.
10.00 hod.
24. 9.
10.00 hod.

Podujatie
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Pamäťová opravovňa
- trénovanie pamäti s certifikovanou trénerkou Dankou Petrufovou
(úsek literatúry pre dospelých)
Trénujeme pamäť ďalej – cvičíme 5 Tibeťanov a jogovú terapiu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Fontána pre Zuzanu
- rozprávanie o živote a tvorbe slovenského speváka, producenta a
hudobného skladateľa Roba Grigorova (55. výročie narodenia)
hudobný úsek)

Jakub a čarovná kolobežka
- zážitkové čítanie z knihy Zuzany Csontosovej (Deň bez áut 22. 9.)
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Jakub a čarovná kolobežka
- zážitkové čítanie z knihy Zuzany Csontosovej (Deň bez áut 22. 9.)

Určené pre

Miesto
konania

prihlásení
účastníci

Fraňa Mojtu

prihlásení
účastníci
Klienti
Denného
stacionára pre
osoby so
zdravotným
postihnutím
a Denného
stacionára pre
autistov
1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

pobočka
Klokočina
Fraňa Mojtu

Fraňa Mojtu

Fraňa Mojtu

25. 9.
10.00 hod.

Radošinské naivné divadlo
- rozprávanie o živote a tvorbe slovenského spisovateľa, dramatika,
herca, režiséra a textára Stanislava Štepku (75. výročie narodenia)
(hudobný úsek)

Senior klub
pedagógov

25. 9.
16.30 hod.

Hudobné pásmo „S hudbou inak“
- beseda spojená s koncertom skupiny SOUVRAT
(hudobný úsek)
Trénujeme pamäť ďalej – cvičíme 5 Tibeťanov a jogovú terapiu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
Podivuhodné príbehy našich slov a Lov slov
- zážitkové čítanie z kníh Jozefa Pavloviča (Európsky deň jazykov 26. 9.)
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Podivuhodné príbehy našich slov a Lov slov
- zážitkové čítanie z kníh Jozefa Pavloviča (Európsky deň jazykov 26. 9.)

široká verejnosť Fraňa Mojtu

Čitateľský klub „štvrtok o štvrtej“
(hudobný úsek)
Stratený zajko v Paríži
- zážitkové čítanie z knihy Diany Mašlejovej (Svetový deň cestovného
ruchu 27. 9.)
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Mária Ďuríčková
- predstavenie slovenskej spisovateľky a jej celoživotnej tvorby
(100. výročie narodenia 29. 9. )
(úsek literatúry pre deti a mládež)
Mária Ďuríčková

26. 9.
8.00 hod.
26. 9.
9.00 hod.
26. 9.
10.00 hod.
26. 9.
16.00 hod.
27. 9.
14.00 hod.

30. 9.
10.00 hod.

30. 9.
10.00 hod.

prihlásení
účastníci

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

pobočka
Klokočina

prihlásení
účastníci
1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

Fraňa Mojtu

1. stupeň ZŠ

pobočka
Klokočina

Fraňa Mojtu

Dátum

Podujatie

Určené pre

Miesto
konania

30. 9.
9.00 hod.
30. 9.
10.00 hod.

- predstavenie slovenskej spisovateľky a jej celoživotnej tvorby
(100. výročie narodenia 29. 9.)
NitLib – Soft Skills
- odborný seminár pre knihovníkov s medzinárodnou účasťou
Živá knižnica
- rozhovory so „živými“ knihami v rámci Divadelnej Nitry, v spolupráci
s neziskouvou organizáciou Post Bellum SK
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)

prihlásení
účastníci
prihlásení
účastníci

Fraňa Mojtu

V Nitre dňa 13. 8. 2019
Mgr. Monika Lobodášová
riaditeľka organizácie

Fraňa Mojtu

