
APRÍL:  

V závislosti od aktuálnych nariadení a opatrení plánujeme:  

30.3.– 1.4. Online tvorivé dielne – Veľká noc  - „ŠIBAČKA“ – výroba kraslíc, korbáčov  

V prípade uvoľnení opatrení Hľadanie veľkonočných vajíčok v exteriéri KS Žarnovická. 

Aj knižnica v Rači otvorí  čarovné dvere do sveta fantázie a rozprávok. Tento rok v knižnici 

prostredníctvom Facebooku MČ Rača už druhý krát privíta tých najdôležitejších návštevníkov – deti, 

lektorka Katka Kosánová: 

7.4.2021, 17.00 h 

Haló z račianskej knižnice!  

Naše stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi pre deti sa rozbehli a my vás opäť privítame online v 

račianskej knižnici. Veríme, že ste zdraví a veselí!  

 

Naše druhé stretnutie bude venované obľúbenej slovenskej spisovateľke Gabriele Futovej, ktorá už 

20 rokov píše veselé knihy pre deti. Ako sa má a čo nové chystá sa dozviete v ďalšej časti vysielania 

dňa 7.4.2021.  

 

Nejdem a basta!  

Teší sa na vás Katka a Gabika, ktorá vám prečíta z knihy Nejdem a basta! Prečo sa Evke nechce chodiť 

do školy a čo ju tam nakoniec priláka? Spojte sa s nami online a vypočujte si rozhovor a úryvok z 

knihy! V druhej časti stretnutia si vyrobíme niečo na privítanie jari. Prajeme vám veľa radosti!  

 

Pošlite svoje vytvorené dielka na medialne@raca.sk budú zverejnené na FB Rača a v mesačníku 

Račiansky výber.  

 

Samozrejme myslíme aj na „dospelákov“, moderátor, literárny publicista a redaktor Dado Nagy 

privíta a vyspovedá známe osobnosti z knižného prostredia: 

21.4.2021, 17.00 h 

„Za dverami“ knihy  

Rozhodli sme sa rozbehnúť tieto podujatia, ktoré budú smerovať všetky k jednému cieľu -nechať ľudí 
nahliadnuť za "dvere" kníh a tým ich pritiahnuť k ich čítaniu. Na cestu k nášmu cieľu sme si zavolali na 
pomoc celý rad osobností, ktoré žijú zaujímavé životy, píšu o tom alebo o všeličom inom pekné knihy 
a vedia aj pútavo rozprávať. Pre prípad, že by sa rozprávanie zadrhlo alebo viazol rozhovor, budú mať 
besedy a čítačky svojho moderátora. Skúsení moderátori nám pomôžu, aby debaty boli zaujímavé, 
podnetné, aby rozhovory mali hladký priebeh. 
Pokiaľ to bude vyžadovať situácia, tak zabezpečíme digitálny záznam podujatia bez divákov a jeho 
nasledovné uverejnenie na internetovej sieti. Akonáhle to bude možné, budú sa podujatia konať s 
účasťou verejnosti buď v exteriéri alebo vnútri. Aktivity sa budú konať pravidelne vždy 2 do mesiaca, 
jedna pre deti a jedna pre dospelých. Podujatia pre dospelých budú koncipované ako besedy s 
autormi, prekladateľmi, ilustrátormi, cestovateľmi, ekológmi. Niektoré budú obsahovať aj autorské 
čítanie. Pre čítanie chceme osloviť niekoľkých hercov, pevne veríme, že sa nám to podarí. Mimo to sa 
pokúsime osloviť pre účasť na online rozhovore aj zahraničného autora, ktorý by sa zapojil do debaty 
prostredníctvom svojho prekladateľa do slovenského jazyka, a čitatelia by tak získali komplexný obraz 

mailto:medialne@raca.sk


o tom, ako funguje prekladanie kníh, čo je za tým skryté. Inšpirovali sme sa v kníhkupectve Martinus, 
ktoré organizovalo takúto besedu s talianskym spisovateľom Paolom Giordanom a jeho dvornou 
prekladateľkou do slovenčiny Máriou Štefánkovou. Podujatie malo obrovskú návštevnosť a veľký 
úspech u čitateľov. 
 
Jozef Dado Nagy vysiela rozhlasovú reláciu o knihách (Literárnu revue) na Rádiu Slovensko,  
predtým v rádiu Twist (od roku 1993). Pripravoval aj viacero programov o literatúre pre Slovenskú 
televíziu.  
 

30.4. PARK J. M. HURBANA - Stavanie mája  

Organizáciu podujatia prispôsobíme aktuálnym nariadeniam a opatreniam.  

 

Propagácia: SLEDUJTE: FB MČ Rača, plagáty vo vývesných skrinkách. 

 

 

Oddelenie kultúry a komunikácie 

Vypracovala: Dana Ölvecká 


