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Městská knihovna Slavičín  
zve veřejnost na Týden 
knihoven 1. – 5. října 2018 
 

 

 

1. ŘÍJNA   DEN PRO ŠKOLÁKY A POŠKOLÁKY 

 
 
8.00 – 11.00 Knihovna od „A“ do „ZET“.  Informační lekce zaměřené na služby                       
a složení  fondu knihovny, uzpůsobené všem věkovým kategoriím žáků ZŠ a studentům 
SŠ (registrace do knihovny, pravidla orientace v dětském oddělení i v oddělení pro 
dospělé, funkce online katalogu knihovny, web a facebook knihovny, nabídka 
volnočasových aktivit, představení populárních autorů knih pro děti a mládež, e-výpůjčky 
aj., nabídka deskových her) 
 
13.30 Pohádky z Popletova. Zábavné soutěžní odpoledne pro děti ze školních družin. 
 
Království nejen pohádkových příběhů. Doprovodná výstava a prezentace knižních 
novinek k akci pro školní družiny. 
 

 
 

2. ŘÍJNA    DEN OTEVŘENÝ VŠEM! 

Den otevřených dveří v knihovně! 
    

 

  9.00 – 17.00 Literární bohatství našeho regionu. Celodenní výstava regionálních 
historických publikací i beletristických děl spojená s jejich prezentací. 
 
13.00 – 16.00 Jsi správný Slavičan? Soutěžní odpoledne plné kvizů, puzzle - hádanek    
a úkolů vztahujících se k našemu městu a okolí pro děti a mládež. 
 
13.00 – 16.00 Památná místa našeho města. Dětská výtvarná dílna s tematikou 
místních pověstí a památných budov.  
 
18.00 My sme Valaši, jedna rodina! Literární podvečer věnovaný lidovým tradicím 
Slavičínska, vzpomínkám na zdejší známé osobnosti, regionálním autorům a jejich 
knihám. 
Součástí pořadu je zábavná soutěž Valašské mudrosloví a Test miškářskej hantýrky. 
Bude možné nahlédnout do knihovnických kronik a zhlédnout fotografie počátků folklorní 
činnosti ve městě.  Nebude chybět ani obvyklá volná diskuze o všem kolem čtenářství, 
knih a jejich tvůrců. Čeká Vás také exkurze po knihovně včetně výstavní galerie a sta- 
rožitné studovny MUDr. L. Horáka. Součástí akce je malé občerstvení a také „Podzimní 
úroda“ - výstava  knižních novinek. 
 
V tento den se mohou noví zájemci o registraci do knihovny přihlašovat ZDARMA! 
Noví zájemci z řad dětí a mládeže do 15 let se mohou do knihovny ZDARMA 
registrovat po celý měsíc říjen! 
 

 



 2 

 

3. ŘÍJNA    DEN PRO STARŠÍ A POKROČILÉ 

 
 
  9.00 – 11.00 IN Senior! Minikurz práce se čtečkou e-knih  a seznamka se službou             
e-výpůjčky pro zájemce z řad seniorů. Na kurz je potřebné objednat se předem na tel.: 
577 341 481. 
 
13.30 Naši první prezidenti. Přednáška a fotoprojekce zachycující životní osudy T. G. 
Masaryka a Edvarda Beneše pro členy Klubu důchodců. 

 
 
 

4. ŘÍJNA    RODINNÝ DEN 

 
 
9.00 – 11.00 U jednoho stolu - kreslíme a bavíme se spolu! Nejen výtvarné hrátky pro 
rodiny s dětmi. Dospělé s nejmenšími čeká dopoledne plné výtvarných nápadů.  Při dílně 
je možné otestovat si nejen svou zručnost, ale také vědomosti v kvizech s tematikou 
přírody, vlastivědy, historie, či pohádkových hrdinů. Na každého účastníka dílny čeká 
sladká odměna. 
 
15.00 Veselé čtení s Nezbedníčkem. Předškoláčky v doprovodu rodičů čeká opět pestré 
odpoledne plné hádanek, soutěží, pohybových her a výtvarných hrátek. Skřítek 
Nezbedníček neopomene také představit další knížku ze své knihovničky s názvem 
Měsíce od Vlasty Švejdové. 

 
 

 

5. ŘÍJNA    PEL-MEL DEN 

 
 

9.00 – 11.00 Kouzelný svět barviček. Dopoledne plné soutěží a her pro děti 
z mateřských škol. 
 
13.00 – 15.00 Kdo mi bydlí pod postelí? Odpoledne se strašidelnými kvizy, hádankami, 
doplňovačkami a  výtvarnými aktivitami pro děti.  
 
12.30 – 15.30 Zahraj si deskovku! Pro děti a mládež je připraven pestrý výběr 
deskových her, které si mohou přijít do knihovny po celé páteční odpoledne zahrát nebo 
zapůjčit domů.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu nejen v Týdnu knihoven! 


