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S jarnými prázdninami v Trenčianskom kraji štartuje aj týždeň venovaný 

knihomoľom 
 

Prvý týždeň mesiaca knihy opäť ulahodí všetkým milovníkom kníh a čítania. V poradí 17. 

ročníku celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc dominuje motto Knižnice 

pre všetkých. Tri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK); Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR), Považská knižnica 

v Považskej Bystrici a Hornonitrianska knižnica (HNK) v Prievidzi pre svojich čitateľov 

pripravujú čitateľsky príťažlivé akcie v priebehu celého roka. Počas Týždňa slovenských 

knižníc od 1. marca do 6. marca 2016 si pre prázdninujúcich školákov i širokú verejnosť 

pripravili výnimočný balíček čitateľsky príťažlivých a hodnotných podujatí.  
 

Vo VKMR otvárajú dvere 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne ruka v ruke s týždňom venovaným knižniciam 

opäť pozýva na Týždeň otvorených dverí. Popri množstve mimoriadnych čitateľských 

benefitov svoj priestor dostane aj literatúra. „Vo štvrtok 3. marca 2016 uvedieme na pôde 

VKMR najnovšiu knižku básnika Jaroslava Rezníka Literárne hádanky (Slnečný budíček) 

a výber z poézie člena Literárneho klubu Omega Martina Lančariča Kým spadne kvapka 

asfaltu. V piatok 4. marca 2016 sa so svojou tvorbou v spoločenskej miestnosti knižnice 

predstaví nekonvenčný umelec Braňo Jobus,“ informoval o pripravovaných podujatiach 

Peter Martinák z VKMR v Trenčíne. Počas kultúrno-spoločenských podujatí sa k slovu 

prihlásia aj prázdninové superkluby pre deti, rôznorodé besedy, čítanie rozprávok či 

tvorivé dielne.   
 

Považská knižnica si pripomenie Podjavorinskú i  Morica  

Mimoriadne čitateľské výhody prinesie Týždeň slovenských knižníc aj do Považskej 

Bystrice. V priebehu prvého marcového týždňa navyše slávnostne vyhodnotia 

najlepšieho čitateľa za rok 2015 a výtvarnú súťaž Rozprávkový svet. V Považskej 

knižnici si 1. marca 2016 pripomenú aj život a tvorbu Ľudmily Podjavorinskej, od ktorej 

úmrtia uplynulo už 65 rokov, a pri príležitosti 95. výročia narodenia 3. marca 2016 aj 

Ruda Morica. Dostatočný priestor bude venovaný aj riekankám, hádankám 

a básničkám, chýbať nebudú ani podujatia venované rozprávkovým dopoludniam 

a popoludniam.  

 

V Prievidzi spájajú čitateľov 

Prievidzská knižnica svetom literatúry a knižných dobrodružstiev prevedie okrem 

prázdninujúcich detí aj hendikepovaných klientov domova sociálnych služieb Nový 



domov, n. o. Týždeň Hornonitrianska knižnica odštartovala turnajom v spoločenskej hre 

o Prievidzi, v utorok pokračuje zážitkovým čítaním s prekvapením s názvom Kde asi 

bývajú rozprávky. V stredu bránami knižnice prejdú aj škôlkari, aby si vypočuli príbehy 

o princeznách, pirátoch i dinosauroch v rámci podujatia Králiček Kornel má rád knižky. 

Týždeň venovaný knižkám ukončia zašifrovanými správami na podujatí Časovaňa 

doktora Proktora a výchovou vzorných cyklistov a chodcov prostredníctvom 

zážitkového čítania Pozor, červená! 
 

Čítajte, ide hliadka 

„V Hornonitrianskej knižnici sa zapájame aj do ďalšej aktivity Slovenskej asociácie 

knižníc v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorou je Knižničná hliadka. Knihovníčky 

a dobrovoľníci v knižniciach sa vydajú do ulíc a ak nájdu v meste, v zariadeniach ako sú 

čakárne u lekára, vlaková stanica, centrá voľného času, autobus, obchodné centrá 

a pod. niekoho, kto bude čítať knihu, obdarujú ho drobným darčekom a zľavovou 

záložkou,“ informovala Anežka Šenitková, koordinátorka knižnično-informačných 

služieb HNK o aktivite, do ktorej sa zapojí aj VKMR v Trenčíne a Považská knižnica 

v Považskej Bystrici.  
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