NOC S ANDERSENOM 2017

31. marec 2017
Vybrané programy knižníc/škôl/inštitúcií
zapojených do Noci s Andersenom 2017

(v abecednom poradí miest, prevzaté zo zaslaných e-mailov od koordinátorov NsA 2017)

Banská Štiavnica / Mestská knižnica
•
•

Noc v znamení tvorby jubilujúcich autorov detskej poézie a prózy, Jozefa Horáka a Tomáša Janovica
Sprievod na cintorín, kde si uctíme zaplním sviec domáceho spisovateľa J. Horáka

Hostia: horári z mestských lesoch (porozprávajú o význame lesov), primátor mesta

Bardejov / Okresná knižnica Dávida Gutgesela
•
•

Divadelné predstavenie Snehulienka
Beseda „Nové bývanie pre netopiere“ - p. Martin Ceľuch z občianskeho združenia Spoločnosť pre ochranu
Netopierov (mimovládna organizácia)

Bojnice / Mestská knižnica
Hostia: pani zo ZOO s manželom, ktorí deťom porozprávajú o zvieratách a donesú so sebou aj živé zvieratko.
Mala by to byť buď jašterica, chameleón alebo leguán (podľa zdravotného stavu).

Bratislava / Knižnica Ružinov
•
•
•
•

Retro noc – obzrieme sa späť na to najlepšie čo sme za 13 rokov pre deti vymysleli
„štatistika čísel“ viacnásobný účastník NsA, dnes už vysokoškolák Matúš
Teta Janka z divadla JAJA privedie pyšnú princeznu Frmfulínu
Skupina historických šermiarov Corvus Arma

Hostia: starosta m. č. BA Ružinov Ing. Dušan Pekár (prečíta úryvok obľúbenej knihy svojho detstva)
Katka Nádaská („postraší“ deti rozprávaním o čertoch a strašidlách)

Budmerice / Obecná knižnica
•

Noc sa bude tradične konať na Kaštieli

Hostia: p. Richter (predseda Pen Klub-u), Petra Nagyová Džerengová (spisovateľka)

Bytča / Mestská knižnica
•
•

Noc zameraná na 20. výročie vydania prvého dielu príbehu Harry Potter
Čítanie knihy Harry Potter

Čadca / Kysucká knižnica
•
•
•

Slávnostná prezentácia novej knihy Antona Pajonka a Bohuslavy Pajonkovej „Fantastické rozprávky“
Vystúpenie šermiarov historickej skupiny Sv. Šebastián z Krásna nad Kysucou
Súťaž „Milujem Slovensko“ (vyrobené je aj koleso)

Hostia: Bohuslava Pajonková (autorka), Tibor Paštrnák (ilustrátor), zástupcovia vydavateľstva Magma v Čadci

Dolný Kubín / Oravská knižnica Antona Habovštiaka
•
•

Tvorba škrobených zvieratiek
Výroba syrového korbáčika

Drienov / Základná škola, Nám. kpt. Nálepku
•

Súťaže na 5 stanovištiach, každé znamená iný typ výchovy či vzdelávania:
Mladý biológ, Mladý jazykovedec, Mladý športovec, Mladý cestovateľ, Mladý matematik

Dunajská Streda / Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede
•

Zážitky z potápania + premietanie (Szabó Mónika)

Hosť: Mária Vrkoslavová (spisovateľka)

Handlová / Mestská knižnica
•

Téma „Po stopách oslobodenia Handlovej“

Hostia: Hilda Radovská (Karpatonemecký spolok Handlová) – spomienky handlovčanky, ktorá prežila vojnu ako
dieťa
Jana Oswaldová (historička) – historické fakty o druhej svetovej vojne
Rudolf Podoba (primátor)
Jana Paulínyová (vedúca masmediálnej komunikácie mesta) – prečo sa niečo patrí a niečo nepatrí?
Slušnosť a etiketa v každodennom živote

Jasenica / Základná škola
•
•
•

Celá noc sa ponesie v duchu krajčírstva
Škola bude vyzdobená látkami, odevmi, krajčírskymi bustami, metrami, starými šijacími strojmi
Dotvorenie si odevu podľa vlastnej kreativity

Hosť: p. Krivá, návrhárka odevov a látkových hračiek (známe aj cez sashe.sk)

Kechnec / Súkromná základná škola
•

Módna prehliadka a rôzne hry, nielen v slovenčine, ale aj v angličtine

Komárno / Základná škola, Rozmarínová
•
•
•
•
•

Tento rok sa bude niesť v znamení putovania vesmírom so sloganom „20 rokov vo vesmíre za jednú noc“
Pozeranie nočnej oblohy zo strechy školy
Poznávanie planét pomocou Heineho matematiky
„escaperoom“ (deti sa dostanú von len pomocou indícií)
Výstrel z dela ako vyslanie rakety do vesmíru

Košice / Knižnica pre mládež mesta Košice
•
•

Noc prebieha na 6 pobočkách a každá má pripravený vlastný program
Témy: zatúlané škaredé káčatko, Ako nakrútiš film, aj keď nie si dospelák, Vzbura strašidiel na Nezábudke,
Strach má veľké oči, rád si na vás skočí, Snehová kráľovná, Ako sa stať pirátom

Kovačica / Základná škola mladých pokolení
•
•

Slovenská škola, ale v Srbsku (pri Belehrade)
Máme aj reklamu na našej webovej stránke a v lokálnej televízii

Kováčová / Základná škola s materskou školou
•

Výroba čertovských masiek z papierových tanierov, výroba čertovského ohňa z roliek toaletného papiera,
výroba čertovských rožkov na čelenky

Hosť: Svetlana Sarvašová, herečka DJGT vo Zvolene

Krupina / ŠKD pri Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej
•
•

Návšteva historickej pivnice pod mestom, nočné múzeum
Predstavenie Snehulienka a 7 trpaslíkov v podaní profesionálnych hercov z Divadla bez opony
z Banskej Bystrice

Hosť: primátor mesta

Liptovský Mikuláš / Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
•
•
•

Noc v znamení námornícko-pirátskej tematiky
Knižnica sa zmení na pirátsku loď
Získanie preukazu námorníka a pasovanie za kormidelníkov, lodivodov a navigátorov

Majcichov / Základná škola Jána Palárika
•
•

Predstaví sa „Dielnička u Zlatej priadky“ nezisková organizácia z Trnavy, ktorá žiakom poskytne
prezentáciu tvorivých dielní z ľudovej umeleckej výroby a umeleckých remesiel – maľovanie na textil
Lampiónový sprievod obcov

Moravské Lieskové / Spojená škola
•

Divadelné predstavenie Divadielka Slniečko z Piešťan

Hosť: p. Staviarská (autorka kníh) – beseda o knihe Marínka Somarinka, ktorú deti čítali

Nové Zámky / Knižnica Antona Bernoláka
•

Výroba šiat z papiera

Hosť: Miroslav Regitko (ilustrátor)

Pezinok / Malokarpatská knižnica v Pezinku
•
•

Noc v znamení Harryho Pottera
Nezabudnuteľný čarodejnícky duel

Hostia: Branislav Jobus (slovenský spisovateľ a šoumen), primátor mesta

Poprad / Podtatranská knižnica
•

Súťaž „Milujem knižnicu“

Považská Bystrica / Považská knižnica
Hosť: Peter Hudák, vedúci Púchovského ochotníckeho divadla Ochotníček, humorné dramatické čítanie rozprávky

Prievidza / Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
•

Rozprávanie o tom, že náš život je nesmierne dôležitý, že si ho treba chrániť, informovanie o podaní
prvej pomoci – záchranári z Falck

Ráztočno / Základná škola
•

Noc spestrí divadlo Hotel Mária z Banskej Bystrice s edukatívno-kultúrnym projektom Čítaj
s porozumením

Hosť: starosta obce

Rimavská Sobota / Súkromná základná škola CREATIVE
•

Noc v pirátskom duchu

Hosť: Marta Hlušíková (spisovateľka detských kníh)

Radošovce / Obecná knižnica
•

Medzi deťmi budú mať aj dve deti z Rakúska

Hosť: starosta obce

Svätý Anton / Obecná knižnica
•

Každé dieťa dostane vyrobenú medailu, na ktorej je vyobrazený Andersen, zároveň sú použité farby
zelenej a žltej, ktoré sú farby obce

Hostia: starostka obce, riaditeľ ZŠ s MŠ, učiteľky, kronikárka obce

Štúrovo / Mestská knižnica
•
•

Divadlo Clipperton (Banská Bystrica) rozprávka „Cisárové nové šaty“ dotácia na podporu podujatia
z Fondu na podporu umenia
Odtlačok ruky na stenu Mestskej knižnice

Šurany / Mestská knižnica M. Matunáka
•
•

Návšteva cukrárenskej výroby pri Strednej odbornej škole gastronómie a služieb spojená s ochutnávkou
výrobkov
Návšteva hasičského zboru

Hostia: Patrik Herman – rozhovor, ukážky nepodarkov z Lampárne (Lebo medveď), prinesie so sebou
aj OTO 2017
Ľubor Gál – kňaz, divadielko František

Trnava / Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
•

Torta k 90. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave + 180 rokov Cisárové nové šaty

Hostia: Jana Juráňová (beseda so spisovateľkou), Oksana Lukomská (tvorivá dielňa s ilustrátorkou)

Turzovka / Mestská knižnica
•
•

Mesto Turzovka je lievikom horno-kysuckých obcí a práve v týchto obciach Semeteš a Horný Kelčov sa
nachádzajú Detské domovy v ktorých sú umiestnené nie len deti Kysúc. Samotne mesto Turzovka má v
centre Detský domom sv. Jozefa v ktorom sa nachádza i špeciálna škola
V tomto roku sme prizvali a začlenili medzi detských čitateľov Mestskej knižnice 10 detí Detského
domova Horný Kelčov a pozvali ich k nám stráviť Noc s Andersenom (už teraz sa tešíme o rok na ďalšie
deti Detského domova a to s obce Semeteš)

Veľký Krtíš / Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
•

Program v duchu rozprávky Cínový vojačik (zároveň prostredie celej knižnice sa nesie v tomto duchu)

Hosť: Ľubka Šarinová, ktorá zasvätí deti do tajov posunkovej reči

Vrútky / Mestská knižnica Hany Zelinovej
•
•
•

Noc sa bude niesť v duchu astrológie
Predstavia sa znamenia zverokruhu, spozná sa vplyv planét na život človeka od narodenia, dejiny
astrológie
Vytváranie horoskopu

Hosť: Ondřej Habr (Praha) astrológ, ktorý porozpráva o význame horoskopu pre tínedžerov, odpovie na otázky
o pôsobení astrológie v medziľudských vzťahov, rodine, v škole i pri výbere budúceho povolania

Žilina / Spojená škola, Hlavná
•
•

Školská knižnica na strednej škole
Program pripravili a režírujú žiaci

Žilina / Základná škola s materskou školou, Hôrky
•
•

Obmotanie školy do príbehov
Prezentácia o dánsku

Hosť: hvezdár

KOORDINÁTORKA NOCI S ANDERSENOM NA SLOVENSKU:
Ing. Silvia Stasselová

predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
E-mail: silvia.stasselova@gmail.com
Tel.:
02/20466 227
Mobil: 0905 657 138
www.nocsandersenem.cz
www.infolib.sk

