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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC VO VEREJNEJ KNIŽNICI M. REŠETKU V TRENČÍNE 
 

   

 

 

 
 
 

 
 

UTOROK – 1. 3. 2016 

Hľadáme stratenú rozprávku 
čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich rodičov s Materským centrom Srdiečko, 

10.00 h, pobočka Juh (KC Aktivity), literatúra pre deti a mládež (Hasičská 1), pobočka Dlhé Hony (OS Družba). 
 

Superkluby v knižnici na Hasičskej ulici 
tvorivé dielne pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na kreslenie, strihanie, lepenie a riešenie s dávkou zábavy,   

10.30 h, oddelenie literatúry pre deti a mládež (Hasičská ul. 1). 
 

Superkluby v knižnici na Juhu a Dlhých Honoch 
tvorivé dielne s výstavkou pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na veľkonočné zvyky a výrobu veľkonočných ozdôb, 

11.00 h, pobočka Juh (KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony (OS Družba). (032/6523314, 6522086). Účasť treba vopred nahlásiť 
 

STREDA – 2. 3. 2016 

Superkluby v knižnici na Hasičskej ulici 
tvorivé dielne pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na kreslenie, strihanie, lepenie a riešenie s dávkou zábavy,   

10.30 h, oddelenie literatúry pre deti a mládež (Hasičská ul. 1). 
 

Superkluby v knižnici na Juhu a Dlhých Honoch 
tvorivé dielne s výstavkou pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na veľkonočné zvyky a výrobu veľkonočných ozdôb, 

11.00 h, pobočka Juh (KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony (OS Družba). (032/6523314, 6522086). Účasť treba vopred nahlásiť 
 

ŠTVRTOK – 3. 3. 2016 

Superkluby v knižnici na Hasičskej ulici 
tvorivé dielne pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na kreslenie, strihanie, lepenie a riešenie s dávkou zábavy, 

10.30 h, oddelenie literatúry pre deti a mládež (Hasičská ul. 1). 
 

J. Rezník a M. Lančarič v LK Omega 
prezentácia najnovšej knižky básnika, scenáristu, autora literatúry faktu Jaroslava Rezníka „Literárne hádanky 

(Slnečný budíček)“ a výberu z poézie člena Literárneho klubu Omega Martina Lančariča „Kým spadne kvapka asfaltu“, 

16.30 h, spoločenská miestnosť (Hasičská ul. 1). 
 

PIATOK – 4. 3. 2016 

Superkluby v knižnici na Hasičskej ulici 
tvorivé dielne pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na kreslenie, strihanie, lepenie a riešenie s dávkou zábavy,   

10.30 h, oddelenie literatúry pre deti a mládež (Hasičská ul. 1). 
 

Superkluby v knižnici na Juhu a Dlhých Honoch 
tvorivé dielne s výstavkou pre deti počas jarných prázdnin s dôrazom na veľkonočné zvyky a výrobu veľkonočných ozdôb, 

11.00 h, pobočka Juh (KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony (OS Družba). (032/6523314, 6522086). Účasť treba vopred nahlásiť 
 

Braňo Jobus: Ja nič, ja muzikant 
beseda so spisovateľom, spevákom Branislavom Jobusom, spojená s prezentáciou jeho literárnej tvorby, 

16.30 h, spoločenská miestnosť (Hasičská ul. 1). 
 

 

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VO VEREJNEJ KNIŽNICI MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE 
 

 

 bezplatný zápis nových čitateľov do knižnice a vrátenie premeškaných výpožičiek kníh bez sankčných poplatkov, 

 registračný poplatok na 1 rok so záložkou zdarma pre všetkých neregistrovaných čitateľov, ktorých pri čítaní na verejnosti pristihne knižničná hliadka, 

 bezplatné používanie internetu pre deti do 15 rokov vo všetkých pracoviskách VKMR, 

 bezplatné používanie internetu (max. 30 minút) pre registrovaných čitateľov v multimediálnej študovni na Jaselskej ulici 2, 

 burza vyradených kníh v pracoviskách VKMR na Jaselskej ulici a sídliskách Juh a Dlhé Hony. 
 

 

 


