
Týždeň slovenských knižníc 2021 – plánované aktivity knižníc 
Zdroj: dotazník Slovenskej asociácie knižníc (výber; k 27. 2. 2021) 
 
Knižnica Ružinov 
Prázdninový kvízmajster - kvíz o literatúre pre všetkých školákov 
Poďme spolu do rozprávky - pravidelné čítanie pre najmenších 
Po stopách minulosti s knižnicou - on-line výlet na hrady v okolí Bratislavy + súťaž 
Živá knižnica - informačná výchova  trochu inak 
Čo ste možno nevedeli - zaujímavosti z našich pobočiek 
Kreslo pre čitateľa - predstaviť širšej verejnosti niekoľko našich čitateľov, ktorí v rámci svojho 
povolania majú niečo spoločné s knihou a knižnicou 
 
Staromestská knižnica 
• bezplatný zápis nových čitateľov; generálna amnestia  
• vyhlásenie súťaže Vyčaruj druhý život knihe – súťaž v pretváraní/recyklácií starých kníh 
• Čo je pre mňa knižnica? – postrehy našich čitateľov  
• 2. 3. 2021 - Žabiatko ide do školy – knižný hravolam (nielen) pre deti pri príležitosti 70. 
výročia smrti Ľudmily Podjavorinskej 
• 3. 3. 2021 - vyhlásenie výsledkov detskej čitateľskej súťaže Čitateľská pevnosť 
 

Miestna knižnica Petržalka 

Predstavenie knihy Kristíny Balúchovej Záhada knižnica na konci ulice ( online priamy prenos),  

Knižné novinky - videorecenzie našich knihovníkov,  

vytvorenie ankety pre našich čitateľov o možnostiach a využití plánovanej novej služby- donáška kníh.  

 

Slovenská národná knižnica, Martin 

na profiloch SNK (FB, instagram) zverejňovať tematické videá, ktoré sa týkajú pracovísk a pôsobenia 

SNK a jej múzeí. Rovnako plánujeme zverejniť dokument ku aktuálnej výstave v Literárnom múzeu 

SNK 

 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

1. Odpustené poplatky z omeškania za nedodržanie výpožičnej lehoty pre používateľov UKB 

(riaditeľská výzva, pokus o zmier). Poplatky sa neodpúšťajú v prípade, že sú vymáhané súdnou 

cestou. Ostatné poplatky v zmysle platného Cenníka UKB zostávajú aktívne.  

2. Odpustené poplatky za registráciu - Používatelia, ktorí mali platnú registráciu v roku 2020 (alebo 

2021), môžu o predĺženie registrácie požiadať emailom (z e-mailovej adresy, ktorú majú evidovanú na 

svojom konte v UKB).  

3. Bezplatné poskytnutie kópie článkov zo slovenských a zahraničných knižníc v rámci MVS a MMVS 

pre individuálnych používateľov UKB - na všetky požiadavky prijaté počas Týždňa slovenských knižníc. 

4. Bezplatné vyhotovenie rešerše - požiadavku na rešerš zasielajte e-mailom  

5. Podanie akvizičného návrhu zo strany používateľa  

6. Zľava 50 % z poplatku za službu Elektronické dodávanie dokumentov (1 strana za 0,05 €)  

7. Zľava 50 % z poplatku za službu Eelektronická kniha na objednávku (EoD): e-Kniha na objednávku 

 

Považská knižnica v Považskej Bystrici 

Kto je na obrázku - online súťaž, hádanie osobností, ktoré sú spojené s mesiacom marec či už 

narodením, úmrtím alebo inak 



Čítame Vám - online čítanie na každý deň počas celého týždňa z rôznych kníh, najmä detských. 

 

Mestská knižnica, Bánovce nad Bebravou 

V tomto týždni budú prebiehať online podujatia: 

1. Pre deti do 6 rokov sme pripravili výtvarnú súťaž "Mesto knižných hrdinov". Úlohou detí bude 

nakresliť svojho obľúbeného knižného hrdinu. Po skončení súťaže zo všetkých dielok vytvoríme v 

knižnici mesto hrdinov a pochválime sa ním na internetových stránkach. Po vyhodnotení odbornou 

porotou budú ocenení prví traja malí umelci. 

2. Deti od 6 do 13 rokov sa môžu zapojiť do aktivity "Virtuálna knižnica", ktorej cieľom je naučiť sa 

vyhľadávanie knižných titulov cez online katalóg mestskej knižnice. Úlohou bude splniť súťažné 

zadania, pri ktorých budú deti musieť použiť knižničný online katalóg. Ani tu nevyjdú naprázdno a 

budú ocenení peknými cenami. 

3. Nakoľko naša Mestská knižnica Ľ. Štúra nemá svoje vlastné logo, knihovníčky sa rozhodli vyhlásiť 

počas celého mesiaca súťaž  "Nové logo pre knižnicu". Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetci,  ktorí 

radi kreslia a vytvárajú grafiky.  

4. "Knihy nevyhadzujeme, ale recyklujeme", tak znie dražba zaujímavých kníh, ktorá bude prebiehať 

počas celého mesiaca na facebooku Mestskej knižnice.  Za výťažok z dražby zakúpime spoločenské 

hry pre deti a ich rodičov, ktorými si budú môcť spestriť chvíle strávené v knižnici. 

 

 

Tekovská knižnica v Leviciach 

To najlepšie z nášho regiónu. Týždeň literárnych a informačných lahôdok (online prezentácie a živé 

vstupy). 

 

Mestská knižnica Myjava 

Vyhodnotenie najlepších čitateľov za rok 2020, odpustenie upomienok 

 

Mestská knižnica Holíč 

Bonusový týždeň - zľavnený poplatok  zápisné na rok 2021 

 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne 

Každý deň máme pripravené autorské online čítania( S. Havelková: O smutnej vŕbe - nová rozprávka 

regionálnej autorky, ktorá vznikla špeciálne pre návštevníkov trenčianskej knižnice; P. Feriancová: 

Anglický denník Lucie H. - zvuková nahrávka; J. Belan: To je finta, Carlos!; M. Ivaničková: S tromi 

psami za pätami), každý deň bude zverejnená na fb nová súťažná otázka k čítajúcemu spisovateľovi a 

následne prvá správna odpoveď odmenená, v pondelok zverejníme video s najúsmevnejšími 

scénkami zachytenými kamerou na podujatiach uskutočnených v knižnici, v stredu zverejníme video 

zachytávajúce päticu inšpiratívnych osobností, ktorí boli hosťami trenčianskej knižnice. 

 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 

(podujatia v online priestore na sociálnych sieťach Facebook a Instagram) 

1.3.  *Knihovníčky odporúčajú literatúru pre deti -prezentácia zaujímavých kníh pre deti 



2.3.  *Zo života a diela slovenských autorov- prezentácia slovenských autorov spojená 

         s tvorivými dielňami pre deti) 

2.3. *Železnice v regióne Nové Zámky – vedomostný kvíz pri príležitosti Európskeho roka  

          železníc 

3.3.  * Čítanie ľudových rozprávok deťom spojené s tvorivými dielňami    

4.3.   *Knihovníčky odporúčajú diela pre mládež - prezentácia zaujímavých titulov  

5.3.   *Knihovníčky odporúčajú klasické diela -pre dospelých 

6.3.   *Predstavujeme nášho knihovníka (Ondreja Trepáča) ako autora fantasy literatúry -  

           autorská beseda 

7.3.  * Knihovníčky odporúčajú súčasnú literárnu tvorbu 

           (Kvíz pre dospelých ) 

 

Mestská knižnica M. Matunáka Šurany 

Šuriansky kaleidoskop - prezentácia regionálnej literatúry, literárnych  osobností a  publikačných 

zaujímavostí mesta Šurany a okolia - denné  tematické prezentácie na webovej stránke 

www.mskssurany.sk  a FB knižnice /denné aktualizácie/, 

Čarovné pero - online aktivita s detskými čitateľmi, 

bezplatný zápis nových čitateľov do knižnice, prezentovanie služieb knižnice v elektronických a 

printových médiách. 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Program počas TSK:  

1. marec - pondelok 

TESLA A PRIATELIA 

Inscenácia o fyzike, tvorbe elektrickej energie a o živote slávneho vynálezcu Nikola Teslu. 

Účinkuje: Divadlo Spoza Voza. 

Online vysielanie o 10.00 hod. na facebookovej stránke facebook.com/kniznicatrnava 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

2. marec - utorok 

OSEMSMEROVKA 

Online tajnička pre čitateľov. 

 

3. marec - streda 

FIGURÍNY NEPLAČÚ 

Pokračovanie cyklu Trnavská poetika. Hosť: Miroslav Danaj. Hudba a spev: Jana Andevská. Moderujú 

Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. 

Online vysielanie o 17.00 hod. na facebookovej stránke facebook.com/kniznicatrnava 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

3. marec - streda 

PREDSTAVUJEME SA VÁM 

Virtuálna prehliadka oddelenia pre deti spojená s tipmi na čítanie. 

 

3. marec - streda 

http://www.mskssurany.sk/


TRÉNING PAMÄTI 

Zaujímavé online cvičenia a zaujímavé tipy, ktoré hravou formou aktivizujú a posilňujú pamäť, 

pozornosť a ostatné poznávacie funkcie. 

 

4. marec - štvrtok 

PRVÝ SLOVENSKÝ VČELÁR JURAJ FÁNDLY 

Online prezentácia o Jurajovi Fándlym, spisovateľovi, národnom buditeľovi a patrónovi knižnice pri 

príležitosti 210.výročia jeho úmrtia.  

 

5. marec - piatok 

LITERÁRNE INŠPIRÁCIE NA VÍKEND – KNIŽNICA, KNIHA A VESMÍR  

Esej Pavla Tomašoviča online - na motívy poviedok spisovateľa Jorgeho Louisa Borgesa, nositeľa 

Nobelovej ceny za literatúru. 

 

Knižnica pre mládež mesta Košice 

Modernizácia vybavenia pobočky Nezábudka, ktorá sa špecializuje na prácu so znevýhodnenými 

čitateľmi; online vydanie 1. čísla knižničného časopisu SVET (Z)KNÍH;  

ďalšie online aktivity - video Čo číta? (známe osobnosti a ich tipy na knihy), knižné tipy knihovníkov 

(instagram), online hodiny o knihách a čítaní z knižnice pre žiakov 

 

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach 

Budú to 2 webináre:  

1/ VYUŽITE NAPLNO E-ZDROJE, KU KTORÝM MÁTE PRÍSTUP – naučíme vás ako nájsť, citovať a zdieľať 

odborné informácie na jednom mieste aj z domu - uskutoční sa 1.3.2021 o 14.hod  

2/ CITACE PRO – predstavíme vám citačný manažér, ktorý vám zjednoduší prácu s informačnými 

zdrojmi a s ich správnym citovaním. Tento nástroj vám pomôže s citovaním aj tvorbou odkazov - 

uskutoční sa 3. 3. 2021 o 14.hod 
 

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre 

Registrácia na 1 rok za 1 €  

Generálny pardon - odpustenie upomienok (1 deň)  

Výhovorka býva horká - dramatizácia rozprávky online  

O zaľúbenej ježibabe - dramatizácia rozprávky online  

Spisovatelia v školských laviciach - zahájenie výstavy fotografií Genetika a emoce - online prednáška 

Antonie Krzemieňovej 

 

Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

Online aktivity v Knižnici Jána Kollára počas TSK - 01.03. - 07.03.2021 01.03. Osobnosti regiónu – 

Marec – kalendárium významných osobnosti nášho regiónu na FB 02.03. Literárna osobnosť – 

Ľudmila Podjavorinská – pripomíname si 70. výročie úmrtia spisovateľky – život a dielo – na FB 03.03. 

Pozvánka do knižnice – ponuka kníh spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej a knihy o nej z fondu 

Knižnice Jána Kollára – virtuálna výstavka kníh – na FB 04.03. Ponuka E-kníh – výber e-kníh z nášho 

online katalógu – tentoraz z americkej literatúry 05.03. Chvíľka poézie – Ľudmila Podjavorinská – 



prednes básne z knihy „Čin-Čin“ – video - na FB a YTB. 

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Otvorenie čitárne v zrekonštruovaných priestoroch knižnice; Miloš Lacika – Od Tatier k Dunajcu 

(digitálna výstava) amatérskeho fotografa zachytáva vybrané miesta a lokality prešovského regiónu; 

Milo Suchomel Orchestra - Jazz in the city - 2 časť (ŠVK v spolupráci s RTVS) - koncert popredného 

slovenského saxofonistu a hostí, dostupnosť podujatia: RTVS, STV 2, 

https://www.rtvs.sk/televizia/program/17159/262873; Quidquid discis, tibi discis (online výstava 

vybraných historických učebníc a čítaniek z fondu ŠVK) - Čokoľvek sa učíš, pre seba sa učíš... 

Dostupnosť podujatia: https://www.svkpo.sk/, privátna zóna; Elena Lacková v novinách Romano 

nevo ľil - Online predstavenie publikácie „Elena Lacková I.“ Hosť: Alexander Mušinka; registrácia 

používateľov za 1,- €; vyber si dokument; akciové ceny na knižné tituly z produkcie ŠVK v Prešove v 

našom e-shope, (https://www.svkpo.sk/eshop). Kontakt: okis@svkpo.gov.sk   

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Knižnica z druhej strany pultu online - videopohľady do zákulisia odborných oddelení a ich pracovísk 

Týždeň so Zuzkou Hraškovou - videonávody vyhľadávania v online katalógu Architektonická miniséria 

pozoruhodných knižníc Slovenska - predstavenie architektúry 7 slovenských knižníc Prednáška o 

autorskom práve - Mgr. Radoslava Rybanová Osudy zakázaných kníh - prednáška Mgr. Moniky 

Dankovej, PhD. 

 

Obecná knižnica Ľubotice 

Bezplatné zápisné na celý rok pre deti do 15 rokov, týždeň knižnej amnestie (za knihy vrátené v 

tomto týždni, budú odpustené poplatky za upomienky). 

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 

Týždňom slovenských knižníc štartujeme v tradičný MAREC MESIAC KNIHY, ktorý je zameraný na 

knihu a čítanie. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje aj tohto roku zaujímavé 

podujatia, ktoré sú zamerané na podporu čítania a zvyšovanie povedomia knižníc. Top podujatím 

bude 5. marca vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenskej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu a 

workshop s Doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD. k tvorbe komiksov. V nadregionálnej súťaži na 

podporu a rozvoja čitateľskej gramotnosti prejavujú deti a mládež svoju kreativitu literárno-

výtvarnou formou. Súťaž má úspech nielen vo vranovskom regióne, ale aj v iných častiach Slovenska. 

Špeciálny pozdrav pre čitateľov Hornozemplínskej knižnice od slovenských spisovateľov pre deti, 

mládež a dospelých bude prebiehať na FB knižnice s názvom Videopozdravy. Svoje pozdravy zašlú 

našej knižnici obľúbení spisovatelia pre dospelých Emily D. Beňová, Jarmila Slováková, Kristína 

Brestenská, Michaela Ella Hajduková. Z autorov pre deti a mládež sa objavia Valentín Ševčík, Gabriela 

Futová, ilustrátor Filip Horník, Zuzana Kubašáková.Maturanti sa 2. marca v online priestore stretnú s 

literárnym vedcom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, 

PhD. s názvom Teória literatúry pre maturantov. Študenti získajú v rámci besedy poznatky z prierezu 

štruktúry literatúry, jej vývinu, teórie a tvorby literárneho diela. Stretnutie ponúkne maturantom 

lepší prehľad a orientáciu v literatúre. Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice - počas celého týždňa 

zapíšeme bezplatne 330 prvákov vranovských základných škôl, ktorých budeme pasovať za čitateľov 

knižnice. Korunovácia nového najaktívnejšieho Kráľa detských čitateľov za rok 2020. Knižnica 

vyhlásením kráľa detských čitateľov každoročne ocení najaktívnejších detských čitateľov knižnice v 

mailto:okis@svkpo.gov.sk


uplynulom roku. Kritériom je počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku, aj 

schopnosť osobne prezentovať prečítanú literatúru, zúčastňovať sa podujatí v knižnici, vedieť sa 

zorientovať na detskom oddelení a v detskej literatúre.  

 

Mestská knižnica Banská Štiavnica 

- spustenie ankety- MOJA KNIŽNICA  

-registrácie čitateľov zadarmo  

- odpúšťanie sankčných poplatkov - predĺžené na celý mesiac -videoprezentácia MsK BŠ a beseda s 

Jánom Markošom   - projekt z iniciatívy Kultúrneho centra v B. Štiavnici v spolupráci s Asociáciou 

kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska v spolupráci s jednotl. mestskými KC a odd. kultúry a 

divadlom Actores Rožňava, v ktorom sa predstaví cca 12 knižníc na Slovensku - darovanie knižného 

daru každému návštevníkovi podľa vlastného výberu 

 

Mestská knižnica M. Chrásteka, Žiar nad Hronom 

Osmijanko sa vracia je online podujatie o osmijankových menej známych rozprávkach, Čítam, čítaš, 

čítame chceme deťom prezentovať nové knižky, Rozprávočka otvor očká bude podujatie, kde deťom 

budem online čítať rozprávočky. 

 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

výstava: 1.3. do 31.3.2021 Všetky (s)tvory milujú knihy (on-line)  

1.3.2021 Názov: Pozdišovska keramika on-line prednáška spojená s on-line tvorivou dielňou. 

4.3.2021 Názov : Knihomoľňa on-line kvíz určený žiakom I. stupňa ZŠ podujatie je zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti.  

Bezplatný zápis nových čitateľov od 1.3.2021 do 5.3.2021 Bezplatné vrátenie upomínaných kníh 

 

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Virtuálny knižný kalendár - online podujatie, ktoré bude trvať nielen počas TSK ale počas celého 

marca, kedy budeme každý deň cez svoje sociálne siete prinášať pre našich užívateľov výzvy, ktoré sa 

mi im podarí splniť s použitím online katalógu a kníh, ktoré máme v našom knižničnom fonde. 

Uvedenou aktivitou chceme spropagovať aj nové inštruktážne videá zamerané na vytvorenie vlastnej 

rešerše. 50% zľava na registračný a prolongačný poplatok Začítaj sa do mňa - ponuka multiplikátov 

kníh zdarma. 

 

Kysucká knižnica v Čadci 

1. Kreslíme doma - Ilustrujem svoju obľúbenú knižku - výtvarná súťaž pre deti ZŠ a zdravotne 

znevýhodnené deti a mládež. 2. Vyhlásenie čitateľskej súťaže detí do 15. rokov - Kráľ čítaného slova. 

3. Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti materských škôl - Môj rozprávkový svet. 4. Kniha môjho 

detstva - čítanie knihovníčok zo svojich obľúbených kníh každý deň od pondelka do piatku - z kníh: 

Čenkovej deti, Danka a Janka, Hrdinský zápisník, Rozprávky o zvieratkách, Rozprávky o psíčkovi a 

mačičke. 5. Kniha Kysúc 2020 - výstava nominovaných titulov čitateľskej súťaže a hlasovanie. 6. 

Jaroslav Klus - Sólista. Rozhovor so spisovateľom Jaroslavom Klusom a autorské čítanie z jeho 

najnovšieho románu Sólista. 7. Knihopis - zábavno-poučný kvíz o vzniku a podobách knihy. 8. Aby nás 



bolo počuť - čítanie ukážok z tvorby kysuckých autorov. 9. Daruj knihu deťom - vyhlásenie knižnej 

zbierky pre zdravotne znevýhodnené deti. 10. Odpustenie sankčných poplatkov a zápis nových 

čitateľov bezplatne. 

 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 

podujatia v on-line priestore: FB, Instagram, YouTube kanál: prezentácia tvorby slov.autorov, 

vedomostné kvízy pre verejnosť, súťaže, hádanky, prezentácia kníh, výstava v jednej pobočke 

knižnice 

 

Krajská knižnica v Žiline 

Týždeň slovenských knižníc v našej knižnici - zápisné zadarmo do 15 rokov Naše a vaše spomienky na 

knižnicu a knihovníka - postupne zverejňované videá počas celého týždňa. Pošlite nám aj vy vaše 

spomienky formou krátkeho videa, alebo správy na Facebook Krajskej knižnice v Žiline. V 

nasledujúcom týždni vyžrebujeme jedného z vás. Výherca získa štýlovú tašku s nápisom Idem do 

knižnice  

2.marca - Vševedko, Nevedko a Ja – zábavný kvíz na www.facebook.com/kniznicazilinadeti/pre 

šikovné deti a ich rodičov, ktoré môžu získať novú knihu do vlastnej knižnice. Podmienkou je prísť do 

knižnice na detské oddelenie a pani knihovníčke povedať heslo: názov nášho kvízu.  

4. marca - Zakázané knihy 2 - hovoriť budeme o najznámejších dielach, ktoré boli pod vplyvom 

komunistickej ideológie zakázané – video zverejníme na FB@krajskakniznicazilina, webstránke a 

YouTube knižnice.  

4. marca o 13:15 - Naživo tvorenie s knižnicou - vyrobíme si jarné papierové girlandy. Na výrobu 

budeme potrebovať: 5 farebných papierov formátu A4, 1 výkres, ceruzku, nožnice, pravítko, pastelky 

alebo farebné perá alebo fixy. Hyperlink na pripojenie: https://meet.google.com/sud-svaj-qom  

5. marca o 15:00 – „Aby nás bolo počuť“ – vysielanie naživo cez facebook.com/krajskakniznicazilina/ - 

čítanie v knižnici, knihovníci Goran Lenčo a Miloš Zvrškovec prečítajú zo svojej tvorby.  

Výstavy - Dušan Makovický - • Výstava pri príležitosti 155. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia 

významnej osobnosti mesta Žilina. Glitch - výstavný projekt Márie Kováčik predstavuje viacero 

príbehov na ploche dvojkrídlovej konštrukcie. 

 

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 

1. Rozprávky a príbehy z babičkinej truhlice - on-line čítanie starej ruskej rozprávky "Zajacova 

kolibka", ktorá je krásna i poučná. Termín. 2.3.2021 o 15,00 hod. (Facebook, Youtube a Instagram 

knižnice)  

2. On-line putovania náučnými chodníkmi (2. časť) "Náučný chodník Sucháň - návod, kam sa vybrať 

do prírody a získať zaujímavé informácie o regióne. Termín:3.3.2021 o 15,00 hod. (Facebook, 

Youtube a Instagram knižnice)  

3. Príhody roháča Lea a lienky Tei - autorské čítanie príbehu "Stretnutie s mravčekmi" z najnovšej 

knihy spisovateľky Anny Kollárovej Cielovej, v ktorej detský čitateľ objaví úžasnú ríšu chrobáčikov. 

Termín: 4.3.2021 o 15,00 hod. (Facebook, Youtube a Instagram knižnice)  



4. Váza plná narcisov - video návod z tvorivej dielne, ako jednoducho naplniť vázu jarnými kvietkami. 

Termín: 5.3.2021 o 15,00 hod. (Facebook, Youtube a Instagram knižnice) 

 

Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

Stonožkári čítajú toto – výber najvydarenejších stonožkových záznamov a „stonožkárske“ tipy na 

čítanie – online podujatie (ĽK organizuje kampaň na podporu čítania, ktorej súčasťou je čitateľská 

súťaž pre jednotlivcov i kolektívy a v rámci nej súťažiaci o každej prečítanej knihe vypĺňajú krátky 

záznam, ktorý okrem identifikačných údajov o čitateľovi a prečítanej knihe obsahuje názor čitateľa na 

knihu.) #zivotsdawinci – ako na online katalóg – (postupne budeme zverejňovať sériu videonávodov 

ako efektívne využívať služby knižnice v online prostredí) Kráľ čitateľov – 25. ročník súťaže o 

najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa – vyhlásenie súťaže a spustenie 1. kola súťaže 

v online prostredí Túlanie po našom – pokračovanie projektu prezentácie regionálnych zaujímavostí 

na webovej stránke knižnice 5.3.2021 Nová čitateľská zóna pre deti – sprístupnenie obnovených 

priestorov pre mladší školský vek 1.-31.3.2021 Športovci v školských laviciach – výstava v spolupráci s 

Múzeom školstva a pedagogiky 

 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 

Len online aktivity zverejnené na webe a Fb (Perly poznania-vyhlásenie IV.roč. liter.-vedomostnej 

súťaže, Ako sa volám - týždenný kvíz pre deti, Výhovorka býva horká - video dramatizácia rozprávky, 

Vďaka za smiech - predstavenie humornej liter., Literárne pikošky - zaujímavosti z kníh o ktorých ste 

možno netušili, Knihy v čase epidémií-knižné tituly na tému epidémie a ľudstvo, Spoznávame našich 

predkov - súťažný kvíz z našich dejín, Akademik Jur Hronec -zábavno-informačný kvíz 

 

Univerzitná knižnica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Skúšobný prístup k nástroju Writefull, webináre: Writefull a Prvé kroky v Scopuse, Nové v knižnici – 

virtuálna výstavka kníh vydaných našimi autormi za rok 2020. 

 

Mestská knižnica mesta Piešťany 

Počas TSK plánujeme zrealizovať tieto online podujatia.  

utorok 2. marca 2021 o 14.00 h Bíly motýl a jiná havěť / Online podujatie Prezentácia kníh Jiřího 

Dvořáka a Daniely Olejníkovej Hávedník a Havětník spojená s tvorivým workshopom. Súčasťou 

podujatia bude výstava ilustrácií. Účinkuje Katarína Kosánová.  

streda 3. marca 2021 o 14.00 h Povídání o pejskovi a kočičce / Online podujatie Prezentácia knihy 

Josefa Čapka O psíčkovi a mačičke spojená s tvorivým workshopom.  

štvrtok 4. marca 2021 o 14.00 h Nejmocnější kouzlo Bystríka Vanča / Online podujatie Beseda a 

tvorivá dielňa na motívy tvorby ilustrátora Bystríka Vanča. Účinkuje Bystrík Vančo a Martin Kollár. 

piatok 5. marca 2021 o 14.00 h Lichožrouti - Párožrúti / Online podujatie Beseda spojená s tvorivým 

workshopom na motívy kníh Galiny Miklínovej, ktoré vyšli v slovenskom aj českom jazyku. Online 

podujatia je možné sledovať na webovej stránke knižnice (www.kniznica.sk/kniznica-online/citame-

cez-web/) a na Facebooku (www.facebook.com/kniznica.sk). 

 

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 



História našej knižnice- online prezentácia Knižnica z druhej strany pultu- fotopríbeh o fungovaní 

knižnice Detské kvízy Literárny klub šáLKKA - čo sa deje v našom literárnom klube – prezentácia 

 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Je nás počuť - Spoločná aktivita knižníc v Žilinskom kraji, kedy v 1 deň a v 1 hodinu čítame z okien 

knižníc pre ľudí do ulice. Podujatie sa uskutoční v piatok 5. marca od 15.00 hod.  

Knihomoľa Mila sa predstavuje - predstavíme nového obyvateľa knižnice, knižnú moľu Milu. 

Nedokončený príbeh - vyhodnotenie literárnej súťaže Nedokončený príbeh a online čítačka príbehu. 

Čítam, teda som - Online rozhovor, v ktorej v rámci mesiaca kníh porozpráva o svojom vzťahu ku 

knihám Miroslav Mikolášik, niekdajší veľvyslanec Slovenska v Kanade a bývalý europoslanec.  

Les ukrytý v knihe - aktivita pre deti v spolupráci s Národným lesníckym centrom v Námestove. 

Vyrobte si KNIHOkvet online tvorivá dielňa pre najmenších čitateľov a ich rodičov.  

Čítame a hráme klasikov - živá čítačka tvorby oravských rodákov, klasikov priamo z okna do ulice, 

ktorej súčasťou bude hudobný program žiakov zo ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne.  

Pocta Dobšinskému - pripomenieme si nášho najväčšieho rozprávkara Pavla Dobšinského súťažou pre 

deti Rozprávkové koleso šťastia.  

Kniha Oravy 2020 - výstava kníh nominovaných do súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu 

uplynulého roka. 

7 + 0 = ročné členské zadarmo - oravská knižnica si k 70-tke pripravila pre svojich čitateľov darček. 

Všetci, ktorí majú vo svojom dátume narodenia číslo 7 a číslo 0 a navštívia knižnicu počas týždňa od 1. 

do 5. marca, dostanú na celý tento rok bezplatné členstvo.  

Daruj knihe nový domov - pokračujeme v projekte Daruj knihe nový domov „Na ceste“ a v rámci 

Týždňa slovenských knižníc venujeme 550 vyradených kníh do Ústavu pre výkon trestu v 

Ružomberku. OBJEKTÍVna knižnica - virtuálna výstava OBJEKTÍVna knižnica ukáže cez fotografie život 

knižnice alebo knižnicu samotnú, a to očami oravských fotografov. Janko Matúška - oravský, národný, 

náš - k 200. výročiu narodenia Janka Matúšku ponúkame netradičnú čítačku. Knižná sedemdesiatka - 

virtuálna výstava tých najlepších, najkrajších, najzaujímavejších kníh uplynulých 70 rokov. 

 

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Dunajská Streda 

Podujatia online: knihovníčky budú čítať rozprávky pre deti, spisovatelia bývajúci v regióne prečítajú 

úryvok z vlastných diel, prvýkrát udelíme cenu "Spravodajca Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej 

Strede", uverejníme literárny kvíz, knihovníčky odporúčajú svoje obľúbené knihy, zverejníme online 

výstavu amatérskych tvorcov výtvarných diel okresu - výstava by bola, nebyť vírusovej epidémie, 

inštalovaná v našich priestoroch. 

 

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi 

Milí naši čitatelia, marec je za dverami a s ním aj Týždeň slovenských knižníc. Opäť sa zapojíme do 

celoslovenskej kampane na propagáciu knižníc, ktorá prebieha vždy prvý marcový týždeň v roku.Od1. 

marca do 5. marca 2021 sme pre vás pripravili zaujímavé podujatia, tentokrát v online priestore. 

Pohodlne sa usaďte a započúvajte sa do čítania, ktoré pre Vás a Vaše deti pripravila a načítala p. 

spisovateľka a aj ilustrátorka edukačných kníh pre deti Lucia Benková. Začíname v pondelok. Ak sa 

vám rozprávky zapáčia tak, že by ste si radi požičali knižku, stačí zájsť k nám do knižnice. Je nám dosť 

smutno za štebotáčikmi, ktorí ku nám chodili na podujatia. Je tu bez nich akosi menej štebotavo. 

Taktiež nám chýbajú ich jedinečné detské hlášky, myšlienky a myšlienkové pochody. Chceme sa im 

aspoň trošku pripomenúť a pripravili sme pre nich kvíz na precvičenie čítania s porozumením. 



Budeme radi, ak sa zapojíte. Dajte nám vedieť, či ich bavil. A na záver týždňa sme si pripravili 

stretnutie s červíkom Ervínom. V online čítaní sa zoznámime s ním aj s jablonkou Ilonkou a reč bude 

aj o jablkovej štrúdli. 

 

Hornonitrianska kniznica v Prievidzi 

1.BEZPLATNE CLENSTVO pre deti a mladez do 15 rokov, od 15 rokov moznost vylosovat si bezplatne 

rocne clenstvo.  

2. OPYTALI SME SA ZA VAS - polozime 3 zaujimave otazky pre 3 skvelych slovenskych spisovatelov. 

Ake su to otazky, a ako na ne odpovedali sa dozvedia citatelia pocas TSK.  

3.SPRIEVODCA TRADICIAMI - malych i velkych priatelov kniznice prevedieme slavenim sviatkov pocas 

roka. Prednaska bude obohatena o nazorne a putave ukazky.  

4. LITERARNE HADANKY - nezbedne slovicka sa ukryli..ktore a kam, to budu zistovat nasi kamarati - 

deti MS a ziaci ZS. :) Svetom hadanie ich prevedie rozpravkova postavicka :)  

5. O JANKOVI A MARIENKE - divadielko na doskach Hornonitrianskej kniznice v Prievidzi specialne 

pripravene pre detskych citatelov .  

6. CITANIE PRE DETI - pre deti MS sme si pripravili interaktivne citanie rozpravky. Okrem ineho 

pripravujeme vyhlasenie literarnej sutaze a kratky video navod, ako sa rychlo a jednoducho stat 

citatelom HNK. 


