
 

 

 

 

 

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

V dňoch 1. –  7. marca 2021 sa uskutoční 22. ročník Týždňa slovenských knižníc pod 

spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. 

 

Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských 

knihovníkov a knižníc (SSKK). Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc 2021 

prevzala ministerka kultúry SR Natália Milanová. 

 

Týždeň slovenských knižníc 2021 bude na celom Slovensku prebiehať 

prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne 

zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju 

nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Z dôvodu pretrvávajúcej 

pandemickej situácie sa presunie do ONLINE prostredia a preto sa všetky aktivity 

budú realizovať iba virtuálne. Knižnice budú realizovať rôznorodé aktivity – online 

literárne kvízy, súťaže, literárne dielne, prezentácie knižných noviniek, diskusie so 

spisovateľmi, bezplatné alebo zľavnené registrácie pre nových čitateľov. 

 

Knižnice na celom svete nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. 

Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, 

mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých 

problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú pre svojich používateľov 

a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Promptne reagujú 

na aktuálne potreby používateľov tak v priestoroch knižníc, ako aj elektronicky 

prostredníctvom internetu. 

 

Na Slovensku je 3 273 registrovaných knižníc a v ich fondoch sa nachádza skoro 43 

miliónov zväzkov kníh. 

 

Týždeň slovenských knižníc je zameraný na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy 

a propagáciu významu čítania.  Množstvo zaujímavých aktivít bude zverejňované na 

webových stránkach knižníc, webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc 

www.sakba.sk a na celoslovenskom knihovníckom portáli Infolib www.infolib.sk. 

 

Hlavnými partnermi Týždňa slovenských knižníc 2021 kníhkupectvo Martinus, firma 

http://www.sakba.sk/
http://www.infolib.sk/


CEIBA, firma Albi, mediálnym partnerom je Rádio Regina. 

 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 1. marca 2021 

o 13.00 hod. na webovej aj FB stránke Slovenskej asociácie knižníc. Prihovorí sa 

ministerka kultúry SR Natália Milanová a predsedovia knihovníckych profesijných 

združení, zaujímavým sprievodným momentom bude propagačné video o slovenských 

knižniciach. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny 

Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2020“, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu 

činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.  
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