
V Staromestskej knižnici predstaví svoju knihu So ňa Valentová 
 
 V októbri sa začal 3. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti – Čítam, čítaš, 
čítame. Súťaž  potrvá do 29. februára 2008. Deti súťažia v troch kategóriách: žiaci 
materských škôl a 1. ročníkov základných škôl, žiaci 2. až 4. ročníkov základných 
škôl a žiaci 5. až 9. ročníkov základných škôl. Výsledky budú vyhlásené počas 
Týždňa slovenských knižníc (10.-16. marca 2008).  

November patrí opäť deťom. V pobočke na Karadžičovej 1 otvorili výstavu 
výtvarných prác žiakov Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na 
Svrčej ulici „Zatretý farebný svet“. O kultúrny program sa postarali tak nevidiace 
a slabozraké deti , ako aj žiaci ZŠ na Grösslingovej ul. Výstava je otvorená do 30. 
novembra a záujemcovaia ju môžu navštíviť v čase výpožičných hodín. V posledný 
deň otvorenia výstavy nás o 10.00 hod. v pobočke na Karadžičovej navštívi herečka 
SND, pani Soňa Valentová-Haprová a predstaví ddeťom svoju knihu „Psík Ari“. 

Na výstave sú výkresy s rôznou tematikou, práce z papiera, plastelíny, hliny 
a sydry, z dreva, prírodného materiálu – listov a maľované predmety zo skla. Na 
podujatí si mohli prítomní pozrieť aj časopisy v Braillovom písme, ako aj písací stroj 
pre nevidiacich. 
Výstava je dôkazom toho, že aj ľudia s hendikepom dokážu žiť plnohodnotný život 
a citlivo vnímať realitu okolo nás. Vedúca pobočky PhDr. Eva Farárová pripravila so 
svojimi kolegyňami pre všetkých krásny zážitok. 

A čo chystá knižnica na december? Koniec roka býva vždy tak trochu 
hektický, avšak čas na stretnutie so svojimi priaznivcami si nájdeme vždy. 
Každoročne začiatkom decembra knižnica udeľuje svojim priaznivcom 
a podporovateľom rad Bobríka – knihovníka. Tento rok nebude výnimkou. Bližšie 
informácie o akvititách a podujatiach Staromestskej knižnice môžete získať 
návštevou niektorého z našich piatich pracovísk alebo na našej webovej stránke 
www.starlib.sk. 
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