Aktivity Staromestskej knižnice

pre stredné školy na rok 2022

Podujatia sú zamerané na rozvoj informačnej a čitateľskej gramotnosti. Kladieme dôraz na interakciu
a skupinovú prácu, prednášky dopĺňajú rôzne atraktívne aktivity. Podujatia trvajú 45 – 60 minút. Program
je vhodným doplnkom vyučovacích predmetov nielen slovenského jazyka a literatúry, ale i občianskej výchovy,
dejepisu, estetiky. Tému a dĺžku trvania vieme po dohode prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade
potreby vieme podujatie zrealizovať aj v priestoroch školy. Všetky podujatia sú bezplatné.

CELOKNIŽNIČNÉ
PODUJATIA
Bezpečne s knižnicou
Projekt zameraný na bezpečnosť a prevenciu
realizovaný lektormi z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru Bratislava I.

Einsteinova akadémia
Séria interaktívnych podujatí o tom, že veda
nie je veda. Cyklus zameraný na popularizáciu
vedy a techniky sa koná v rámci Týždňa vedy
a techniky na Slovensku (začiatok novembra).
Workshopy a interaktívne prednášky pútavou hravou formou oboznamujú s vybranými
prírodovednými alebo technickými oblasťami.
V spolupráci s externými lektormi.

Mladý archeológ
Interaktívna prednáška, v ktorej predstavíme
štyri charakteristické historické obdobia/kultúry, ktoré výrazne ovplyvnili históriu nášho
hlavného mesta. Atraktívnym spôsobom bude
priblížený nielen historický vývin lokality Devínskej brány ako strategického bodu a okolia

dnešnej Bratislavy, ale aj samotná práca archeológov (možnosť prispôsobenia témy).

Staromestské potulky
Vlastivedná prechádzka historickým centrom
Bratislavy – spoznajte bratislavské povesti,
povery a osobnosti (možnosť prispôsobenia
témy).

POBOČKA
PANENSKÁ
Nie je nad osobný kontakt
s knihou a knižnicou
informačná výchova
Interaktívna prednáška o knižnici a knihách.
Rozvíjame kladný vzťah ku knižnici a čítaniu
kníh v papierovej forme (počet stretnutí podľa
potreby a záujmu).

Prednes poézie, prózy a rétoriky
Rozvíjame kladný vzťah ku knižnici, poézii,
próze a rétorike (počet stretnutí podľa potreby
a záujmu).

Deň zdravej školy
Interaktívne prednášky v podaní lektora
o tom, ako môže byť v zdravom tele, zdravý
duch — ideálne prepojenie knižnice a zdravia.
Rozvíjame u študentov kladný vzťah ku
knižnici a k zdraviu.
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