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         Trenčiansky samosprávny kraj 

           Tlačová správa 

        

   

 

Trenčín, 1. jún 2018 

Návštevníci župných knižníc sa môžu tešiť na obľúbenú letnú čitáreň, Deň bublín 

i Týždeň plný hier 

Všetky tri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si pre svojich 

návštevníkov pripravili bohatý letný program. Až do septembra tohto roku si budú môcť s knižkou posedieť 

pod holým nebom, prezentovať svoju vlastnú literárnu tvorbu či vyskúšať japonské umenie skladania, 

strihania a ohýbania papiera – Kirigami. 

Návštevníkom Verejnej knižnice Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne bude opäť dopriata podmanivá 

atmosféra letnej čitárne. Oáza pokoja v područí hradu Matúša Čáka bude otvorená už 4. júna 2018 vo 

dvore knižnice na Jaselskej ulici. Verejnosť ju tak bude môcť bezplatne využívať každý pondelok a štvrtok 

od 10.00 do 16.00 h až do 6. septembra 2018. Letnú čitáreň pod holým nebom zmodernizovalo 

v uplynulých štyroch ročníkoch hneď viacero noviniek. Komfort v podobe úkrytu pred priamymi slnečnými 

lúčmi poskytuje rolovateľná markíza. K navodeniu autentickej atmosféry zas poslúžia drevené držiaky na 

tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1937. 

„Projekt knižnice pod holým nebom spustila VKMR v júni 2014 po vzore viacerých európskych miest. Doteraz 

letnú čitáreň navštívilo takmer 1500 záujemcov. Lokalita v historickom centre mesta spĺňa okrem oddychovej 

i tú poznávaciu funkciu,“ uviedla riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková. V prípade priaznivého počasia sa 

letná čitáreň osvedčila aj ako žiadané dejisko besied s osobnosťami kultúrneho života. „Hostila napríklad 

spisovateľa, cestovateľa a hudobníka Pavla „Hiraxa“ Baričáka, besedy s režisérkou a spisovateľkou 

Barborou Kardošovou a herečkou Táňou Radevou,“ dodala riaditeľka. Návštevníci VKMR si v kalendári 

podujatí nájdu aj tie pravidelne organizované. Tešiť sa môžu napríklad na talkshow herečky Zuzany 

Mišákovej s názvom „Povedz mi čo čítaš...“. Už 14. júna bude jej hosťom slovenský hokejista a kapitán tímu 

HK Dukla Trenčín Branko Radivojevič. 
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Aj keď priestorová kapacita neumožnila Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi zriadiť letnú čitáreň, 

návštevníkov určite poteší podujatie pre deti s názvom Týždeň plný hier. Hneď v úvodných dňoch letných 

prázdnin majú deti do 15 rokov možnosť stráviť v knižnici chvíle plné rôznorodých aktivít. Vyskúšať si môžu 

napríklad Kirigami, japonské umenie skladania papiera do rôznych tvarov. „Táto technika očaruje deti 

i dospelých. Na pozadí rozprávkového príbehu budeme čarovať s papierom, nožničkami a šikovnými 

rukami,“ priblížila riaditeľka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Viera Masaryková. Ďalším z tvorivých 

podujatí je napríklad podujatie s názvom Moja kniha. „S deťmi si vymyslíme rozprávku, ktorú napíšeme na 

výkresy a potom ju budeme ilustrovať,“ dodala. Pomocou vlnkového papiera, látok a časopisov tiež vytvoria 

knižky pre nevidiace deti. 

Tvorivé vyžitie ponúka počas letných mesiacov aj Považská knižnica v Považskej Bystrici. „Projekt 

s názvom Literárne blues dáva amatérskym poetom a prozaikom možnosť vytiahnuť zo zásuvky svoje, už 

možno zabudnuté, literárne texty a verejnou interpretáciou ich predstaviť publiku,“ uviedla riaditeľka knižnice 

Ivana Knappová. Medzi obľúbené podujatia tiež patrí Deň bublín, ktorý okrem neopakovateľnej atmosféry 

vždy vyčarí na detských tvárach široký úsmev. 

Aj keď je leto a zvlášť letné prázdniny synonymom pre voľné dni plné ničnerobenia, pozývame Vás tieto 

chvíle stráviť v príjemnom prostredí všetkých troch župných knižníc. Z bohatého programu si vyberie naozaj 

každý. 

 


