Mestská knižnica oslavuje, v pondelok odpustí pokuty
Od 1. do 5. októbra mestská knižnica odpustí čitateľom pokuty za oneskorené vrátenie
vypožičaných kníh na všetkých pracoviskách.
BRATISLAVA. Bratislavská mestská knižnica pripravila k 112. výročiu pre čitateľov bezplatnú
registráciu i odpúšťanie pokút. V pondelok 1. októbra od 8:00 do 19:00 sa môžu čitatelia
bezplatne registrovať na ľubovoľnom pracovisku knižnice. Čitateľský preukaz platí celý rok a
čitateľ s ním môže využívať služby celej knižnice.
Od 1. do 5. októbra mestská knižnica odpustí čitateľom pokuty za oneskorené vrátenie
vypožičaných kníh na všetkých pracoviskách. Informovala o tom mestská knižnica na svojej
oficiálnej stránke.
Mestská knižnica v Bratislave pripravila v októbri program pre deti aj dospelých. V pondelok
1. októbra o 10:00 privíta knižnica prvákov a slávnostne otvorí čitateľský rok. Zároveň
odštartuje aj tretí ročník literárno-výtvarnej súťaže pre bratislavských školákov Bratislava,
moje mesto 2012. Témou tohto ročníka je Dobrodružstvo v Bratislave.
Žiaci môžu odovzdať literárne a výtvarné práce do 27. marca osobne v bratislavskej Mestskej
knižnici, alebo poslať ich poštou na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79
Bratislava 1 s označením Bratislava, moje mesto 2012. Víťazov súťaže slávnostne vyhodnotia
a ocenia v apríli na budúci rok. Súťaží sa v troch tematických okruhoch. Prvým je
dobrodružný príbeh na tému Tajná skrýša.
Hľadajú aj strašidelný príbeh
Žiaci majú písať o mieste v Bratislave, kde by si postavili tajnú skrýšu, o tom, čo by v nej
chceli zažiť. Druhou možnosťou je fantazijná poviedka Čo priplávalo po Dunaji?. Školáci
napíšu o tom, aké záhady môže priniesť voda, odkiaľ sa to vzalo, či sa to dá vyloviť a ako to
zmení život obyvateľov v našom meste. Posledný námet je Strašidelný príbeh v Bratislave,
hororová poviedka o tom, aké strašidelné zákutia sú v Bratislave a jej okolí, čo sa deje v
opustených domoch či tmavých lesoch.
Na jednotlivé námety môžu súťažiaci posielať literárnu alebo výtvarnú prácu. Pri literárnych
prácach musia dodržať žáner a rozsah textu maximálne päť strán. Hodnotiť sa bude
originálny nápad, napätie príbehu i zručnosť v písaní daného žánru. Vo výtvarnej práci sa
podmienky nekladú. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu, či kombinácia
rôznych výtvarných techník. Podmienkou však je, že v námete musí figurovať Bratislava.

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvíjať ich vyjadrovacie
schopnosti v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí k mestu, v ktorom žijú, učia
sa i trávia voľný čas. Súťaž chce upriamiť pozornosť na Bratislavu a predstaviť ju obyvateľom
očami detí. Súťaž vyhlasuje Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, ružinovská i
petržalská knižnica a knižnica v bratislavskom Novom Meste.
Niečo aj pre seniorov
Mestská knižnica v októbri pripravila program aj pre dospelých. Seniori sa budú môcť od 10.
do 26. októbra bezplatne učiť pracovať s počítačom. Knižnica vyhlási aj najaktívnejšieho
čitateľa za obdobie od januára do septembra tohto roka či predstaví knihu Život je krátky od
Lucie Piussi. Viac informácii o programe je na oficiálnej stránke Mestskej knižnice
www.mestskakniznica.sk.
sobota 29. 9. 2012 12:43 | sita
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská
licencia vyhradená.
Čítajte viac: http://bratislava.sme.sk/c/6550631/mestska-kniznica-oslavuje-v-pondelokodpusti-pokuty.html#ixzz28gV88heU
Citované 8. 10. 2012

