REGIÓN V KTOROM ŽIJEM
V rámci Mesiaca knihy, miestna kniţnica Istra Centra pripravila v dňoch 15. –
17. 3. 2011 XI. ročník projektu „ Región v ktorom ţijem“. Hosťom v prvý deň podujatia
bola spisovateľka Ada Ţigová a úprimne nás potešila, keď svojou osobnosťou
a pútavým prejavom upútala pozornosť detí. So spisovateľkou prišla aj šéfredaktorka
z Vydavateľstva IKAR Laura Dovalová a porozprávala deťom o práci vo
vydavateľstve. Otázok bolo veľa a správne odpovede pani šéfredaktorka ihneď
odmeňovala peknými knihami. Druhý deň prijal pozvanie autor kníh Dušan Taragel,
ktorý pochádza z Devínskej Novej Vsi, kde aj ţije. Pán Taragel okrem kníh píše aj
scenáre do Ordinácie v Ruţovej záhrade a do sitkomov Profesionálov a Mafstory.
Svojim rozprávaním upútal pozornosť ţiakov na 1,5 hod. Posledný deň podujatia boli
dve besedy so spisovateľom Romanom Bratom, jedna pre mladších a druhá pre
starších ţiakov. Na oboch besedách spisovateľ predstavil všetky svoje kniţky
a odpovedal na nekonečné mnoţstvo otázok. Všetky tri besedy boli spojené
s autogramiádou. Počas prvého a druhého dňa bolo aj vyhodnotenie literárnej súťaţe
na tému „Moje záľuby po vyučovaní“:
I. kategória
1. miesto: Ľubica Krasňanská 5. C – I. Bukovčana
2. miesto : Tereza Vargová 5.A – P. Horova
3. miesto: Lucia Vnuková 5.C – I. Bukovčana
II. kategória
1. miesto : Michaela Čavargová 8.A – I. Bukovčana
2. miesto: Veronika Vargová 8.A – P. Horova
3. miesto: Jaroslava Jančiarová 6.C – P. Horova
Ceny odovzdali PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka Istra Centra, Mgr. Eva
Šulajová z Mestskej kniţnice a Mgr. Zinajda Špačková zo ZUČ za komisiu na výber
literárnych prác. Projekt, „ Región, v ktorom ţijem“ bol ako kaţdý rok veľkým
prínosom pre deti, ale aj pre našu miestnu kniţnicu. Zámerom kniţnice bolo priblíţiť
osobnosti z literárneho ţivota a osobného kontaktu. Pozvaní hostia zaujali deti
svojou osobnosťou, rozprávaním o svojej tvorbe a ţivote. Výberom hostí sme oslovili
ţiakov obidvoch škôl. Počas troch dní sa vystriedalo cca 500 ţiakov I. Bukovčana
a ZŠ P. Horova. Okrem tohto podujatia kniţnica pravidelne v marci pripravuje aj
ďalšie návštevy kniţnice pre ţiakov v dopoludňajších hodinách pre ţiakov prvých,
druhých, tretích a štvrtých ročníkov základných škôl. Ďakujeme ţiakom ZUŠ za
pekný program a pani učiteľkám základných škôl za pomoc pri literárnej súťaţi.
Poďakovanie patrí aj vydavateľstvu Ikar a kvetinárstvu Begra za ich sponzorské dary.
Pracovníčky kniţnice
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