
20. ročník Týždňa slovenských knižníc v knižniciach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

 
4.-10. marec 2019 

 
BARDEJOV 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela 
Pondelok 4. marca 2019 
13.30 – 15.30 hod.  „Testy a úlohy majstra Leonarda“ (detské odd.) 
- zábavné popoludnie pre deti, vstup voľný 
17.00 hod.  „Večer venovaný turistike na tému Fidži“ (čitáreň) 
- prednáša MUDr. Michal Chovanec, PhD. 
 
Utorok 5. marca 2019 
9.00 hod.  „Maľované bardejovské historky“ – beseda s maliarkou Martou Augustínskou 
(čitáreň) 
- výtvarná súťaž pre deti 3.-9. roč. ZŠ 
13.30 – 15.30 hod.  „Testy a úlohy majstra Leonarda“ (detské odd.) 
- zábavné popoludnie pre deti, vstup voľný 
16.30 hod.  „Umenia v rode Hemerkovcov“ 
- prednáša Mgr. Silvia Fecsková 
 
Streda 6. marca 2019 
13.30 – 15.30 hod.  „Testy a úlohy majstra Leonarda“ (detské odd.) 
- zábavné popoludnie pre deti, vstup voľný 
 
Štvrtok 7. marca 2019 
9.00 hod.  „Kráľ čitateľov“ – beseda so spisovateľkou Kristínou Balúchovou (čitáreň) 
- prvé súťažné kolo v literárno-náučnej súťaži 
13.30 – 15.30 hod.  „Testy a úlohy majstra Leonarda“ (detské odd.) 
- zábavné popoludnie pre deti, vstup voľný 
 
Piatok 8. marca 2019 
9.00 hod.  „O nezbedných zvieratkách“ (detské odd.) 
- literárno-zážitkové pásmo + knižnično-informačná príprava pre deti z MŠ Nový sad 
10.00 hod.  „O nezbedných zvieratkách“ (detské odd.) 
- literárno-zážitkové pásmo + knižnično-informačná príprava pre deti z MŠ Nový sad 
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových a doterajších čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania 

 
 
HUMENNÉ 
Vihorlatská knižnica 
Pondelok 4. marca 2019 
„Hanka a Adam“ – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ 
 



Utorok 5. marca 2019 
„Krtko v rozprávkach“ – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ 
17.00 hod.  „Prebijem sa! ŠTEFÁNIK – muž železnej vôle“ 
- beseda so spisovateľom Jozefom Banášom 
 
Streda 6. marca 2019 
9.00 hod.  Beseda s regionálnou spisovateľkou Vierou Čurmovou 
- zážitkové čítanie pre deti ZŠ 
10.00 hod.  Beseda s regionálnou spisovateľkou Vierou Čurmovou 
- zážitkové čítanie pre deti ZŠ 
 
Štvrtok 7. marca 2019 
„Ako vzniká kniha“ – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ 
„Svrček a mravce“ – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ 
 
Piatok 8. marca 2019  
„Život Adama“ – beseda o dospievaní a citových problémoch pre deti I. stupňa ZŠ 
9.00 hod.  „Vichodňarske rozpravočki“ 
- beseda s autorom Jozefom Jenčom pre deti ZŠ 
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových a doterajších čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania 

 
 
STARÁ ĽUBOVŇA 
Ľubovnianska knižnica 
Pondelok 4. marca 2019 
10.00 hod.  „Stonožkové čítanie s Braňom Jobusom“ (Kino Tatra) 
- stretnutie so spisovateľom a hudobníkom 
17.00 hod.  „Večer s Braňom Jobusom“ (knižnica) 
„Spisovatelia v školských laviciach“ – otvorenie výstavy 
 
Utorok 5. marca 2019 
„Kráľ čitateľov“ – 2. kolo regionálnej súťaže o najdôvtipnejšieho a najsčítanejšieho detského 
čitateľa 
8.00hod.  „Stonožkové čítanie s Braňom Jobusom“ (Kino Tatra) 
- stretnutie so spisovateľom a hudobníkom 
 
Streda 6. marca 2019 
- prezentácia kníh pre deti v anglickom jazyku s možnosťou kúpy kníh 
 
Štvrtok 7. marca 2019 
„Ema a ružová veľryba“ – zážitkové čítanie pre školy 
„S Vendelínom do rozprávky“ – slávnostné zápisy prvákov ZŠ do knižnice 
 
Piatok 8. marca 2019 
„Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali“ - zážitkové čítanie pre školy 
„S Vendelínom do rozprávky“ – slávnostné zápisy prvákov ZŠ do knižnice 
 



Sprievodné podujatia počas celého týždňa: 
• Kniholov – ak si vypožičiaš obľúbenú knihu knihovníčky, dostaneš odmenu 
• Rozprávka na stene – obrázkové hádanky pre deti 
• Spisovatelia v školských laviciach – panelová výstava 
• Jedno Slniečko za všetky hviezdy – výstava pre deti 
• Knihostena – neštandardný spôsob propagácie čítania a knižnice na sociálnych 

sieťach 
• Kto je trendy, používa QR (nabádanie čitateľov, aby sa o knihách a službách 

knižnice dozvedeli viac bez zbytočného „gúglenia“) 
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania (7.-9.3.) 

 
 
POPRAD 
Podtatranská knižnica 
Pondelok 4. marca 2019 
10.00 hod. – slávnostný zápis prvákov do knižnice 
  
Utorok 5. marca 2019 
10.00 hod.  – metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka 
16.30 hod.  „Štyri prápory, jedna adresa. Príbehy zo Spiša“ 
- diskusné stretnutie a predstavenie knihy Ludwiky Wlodek s rovnomenným názvom, 
v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave 
- zúčastní sa prof. Peter Káša z Prešovskej univerzity v Prešove a diskusiu bude moderovať 
Dr. Piotr Drobniak z Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, vstup voľný 
(Spišská Sobota) 
10.45 hod.  „Spiš – historický a prírodný skvost“ 
- kvíz  
10.45 hod.  „Muž, ktorý naučil deti lietať“ 
- J. Žarnay detská fantasy literatúra) 
 
Streda 6. marca 2019 
14.00 hod. „Vansovej Lomnička“ 
- prednes poézie a prózy žien 
16.30 hod.  Literárna beseda s Erikou Jarkovskou 
(JUH 3) 
9.00 hod. slávnostný zápis prvákov do knižnice 
(JUH 1) 
13.30 hod.  „Milujem knižnicu“ 
- zábavný kvíz o knihách a knižniciach 
 
Štvrtok 7. marca 2019 
17.00 hod.  „Život kamionistky“  
- stretnutie s Jarmilou Zacher Pajpachovou, najstaršou slovenskou kamionistkou a autorkou 
kníh Môj život kamionistky a Spoveď kamionistky, vstup voľný 
 
 



Sprievodné výstavy: 
Maľované srdiečkom – Danka Korvinová Klustová 
Z babičkinej truhlice – práce žiakov ZUŠ Štefánikova v Poprade (Sp. Sobota) 
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania 

 
 
PREŠOV 
Knižnica P. O. Hviezdoslava 
Pondelok 4. marca 2019 
10.00 hod.  „Štvornožky ku knihám“ (Hlavná 16) 
- podujatie pre deti aj s mamičkami na materskej dovolenke   
14.00 hod.  „Angličtina pre seniorov“ (Hlavná 139) 
 
Utorok 5. marca 2019 
9.00 hod.  „Beseda s Gabrielou Futovou“ (Hlavná 16) 
10.30 hod.  „Žabiak a cudzinec“ (pobočka Sekčov) 
- podujatie pre MŠ 
 
Streda 6. marca 2019 
10.00 hod.  „Rozprávky už čítam sám“ (Hlavná 16) 
- súťaž, kde okrem čítania môžu deti predviesť recitovanie, spievanie, tancovanie,... 
- prihlášky nájdete vo všetkých pobočkách knižnice 
 
Štvrtok 7. marca 2019 
9.00 hod.  „Slávnostná čitateľská pasovačka“ (Hlavná 16) 
11.15 hod. „Čo ešte o knižnici neviete“ (pobočka Sídlisko 3) 
- informačná výchova 
 
Piatok 8. marca 2019 
10.00 hod.  „O pyšnej nočnej košieľke“ (pobočka Sídlisko 3) 
- zážitkové čítanie 
14.00 hod.  „Nevšedné ženy Prešova“ (Hlavná 139) 
- prednáška pre verejnosť pri príležitosti MDŽ 
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania 

 
 
SVIDNÍK 
Podduklianska knižnica 
Pondelok 4. marca 2019 
„Do školy“ – beseda o knihe Ľudmily Podjavorinskej pre žiakov 2. ročníka ZŠ ul. Karpatská 
 
Utorok 5. marca 2019 
„Čitateľský maratón“ – súťaž v čítaní pre žiakov základných škôl v meste 



 
Streda 6. marca 2019 
„Majstri pera: P. O. Hviezdoslav“ – literárne pásmo k 170. výročiu narodenia P. O. 
Hviezdoslava – pre študentov stredných škôl 
 
Štvrtok 7. marca 2019 
„Trojruža“ – beseda o knihe Pavla Dobšinského pre žiakov ZŠ ul. Karpatská 
„Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny“ 
- prezentácia publikácie Miloslava Čaploviča a Jany Zaťkovej  
 
Piatok 8. marca 2019 
„Ja už viem čítať“ – informačná výchova pre žiakov I. ročníkov ZŠ v meste, spojená so 
slávnostným zápisom do knižnice 
 
V BIBLIOBUSE: 

• „Šikovníček“ – štvrťročná súťaž pre žiakov ZŠ v regióne 
• „Luskáčik“ – hádanky pre návštevníkov bibliobusu 
• „Ja som malý prváčik“ – slávnostné zápisy prvákov 

 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania 
• Propagovanie literárnej súťaže PAVLOVIČOV  LITERÁRNY  SVIDNÍK 
• Sprístupnená výstava pod názvom JA, PÚTNIK a burza kníh a časopisov 

 
 
VRANOV NAD TOPĽOU 
Hornozemplínska knižnica 
Pondelok 4. marca 2019 
9.00 hod.  „Gabriela Futová – Hups, Šups a Rups“ 
- uvedenie knihy do života s autogramiádou, realizované v rámci projektu Čítačka s písačkou 
14.00 hod.  „Ďalší člen rodiny Makerspace, vyšívací stroj JANOME MC 400E“ 
 
Utorok 5. marca 2019 
9.00 hod.  „Kde bolo, tam bolo...“ 
- pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 
„Čítačka s písačkou“ – vyhlásenie regionálnej súťaže 
9.00 hod.  „Fitnes re mozog“ 
- kognitívny tréning pamäti pre seniorov 
 
Streda 6. marca 2019 
8.30 hod.  „Kráľ čitateľov“ – súťaž o najaktívnejšieho detského čitateľa 
10.00 hod.  „Stretnutie s archeológom Jánom Juskom“ 
- prednáška pre študentov stredných škôl 
„Komiksiáda“ – vyhlásenie celoslovenskej súťaže 
 
 
 
 



Štvrtok 7. marca 2019 
9.00 hod.  „Prezentácia 3D tlače“ – pre žiakov ZŠ 
10.00 hod.  „Bola raz jedna knižnica...“  
- pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 
15.00 hod.  „Jožko Jenčo – Vichodňarske rozpravočki“ 
- prezentácia knihy 
 
Piatok 8. marca 2019 
10.00 hod.  „V knižnici, kde sa knihy sypali a...“ 
- pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 
14.00 hod.  „Pexesiáda“ 
- súťaž v hraní pexesa 
 
Počas Týždňa slovenských knižníc 

• Bezplatná registrácia nových čitateľov 
• Odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania 


