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Mestská knižnica mesta Piešťany – informačná  
a kultúrna inštitúcia komunitného charakteru 
 

• poskytujeme komplexné knižnično-informačné služby širokému 
spektru návštevníkov a organizujeme kultúrno-vzdelávacie podujatia 
regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu  

• spolupracujeme s miestnou samosprávou, partnerskými 
organizáciami,  

• školami, občianskymi združeniami, záujmovými skupinami, s  
podnikateľským sektorom, ubytovacími zariadeniami, obchodnými 
centrami a inými.. 

• podporujeme vzdelávanie vybraných cieľových skupín v piešťanskom 
regióne - dlhodobo nezamestnaných občanov, žien na materskej 
dovolenke, občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, mládeže, 
občanov s nízkym stupňom vzdelania a tiež rómskej komunity   

• ako jediná knižnica na Slovensku spravujeme  mestskú turistickú 
kanceláriu - Piešťanské  informačné centrum (PIC) – stredisko 
knižnice 

 



Prehľad štatistických ukazovateľov 
 

  2012 2013 2014 

Aktívni používatelia 5862 7359 7178 

Návštevníci knižnice 126 591 134 978 141 012 

Počet podujatí 377 319 393 

Návštevníci podujatí 92 228 91 492 93 535 



 

Kultúrno-výchovné  
a informačno-vzdelávacie aktivity 

 
 
• sú zamerané predovšetkým na prácu s detským čitateľom a na 

podporu čítania 

 



Aktivity na podporu čítania 

• Týždeň slovenských knižníc - celoslovenský projekt, ktorého 
cieľom je osloviť čo najširší okruh potenciálnych čitateľov.  

• Stretnúť knihu každý deň - literárny festival, ktorého súčasťou sú 
besedy s autormi, tvorivé čítania, workshopy, divadelné 
predstavenia, tvorivé dielne, výtvarné i literárne súťaže a výstavy, 
prezentácie autorov, ilustrátorov i vydavateľov, autogramiády, túlavý 
antikvariát a pod. na netradičných miestach (pešia zóna, mestský 
park..) 

• Čítajme s Osmijankom, pridaj sa aj ty! – celoslovenská 
čitateľská súťaž vyhlasovaná  neziskovou organizáciou Osmijanko, 
do ktorej sa naša knižnica každoročne zapája už 11 rokov. Ako 
sprievodné podujatia súťaže pripravujeme pre súťažiace triedne 
kolektívy tematické informačné hodiny a literárno-výtvarné 
workshopy so súťažnými otázkami 
 



Aktivity na podporu čítania 

• Čítajme si... najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorý 
organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF spolu s knižnicami 
a školami na celom Slovensku s cieľom motivovať deti k čítaniu 
a pravidelným návštevám knižníc. Súčasťou každého maratónu je 
pokus o prekonanie minuloročného rekordu a zápis do Slovenskej 
knihy rekordov. Čítanie u nás  prebieha súčasne v knižnici i na 
základných školách na území mesta 

•  Celé Slovensko číta deťom – Piešťany čítajú deťom – 
celoslovenský projekt, ktorého ústrednou myšlienkou je „Čítajme 
deťom 20 minút denne, každý deň!“, v rámci tohto programu  čítajú 
deťom významné osobnosti mesta – umelci, spisovatelia, herci, 
športovci  

 

http://www.unicef.sk/sk/ldi
https://www.facebook.com/CeleSlovenskoCitaDetom
https://www.facebook.com/CeleSlovenskoCitaDetom


Dalšie aktivity  

• Záujmové aktivity – pripravujeme podujatia s cieľom aktívneho 
trávenia voľného času detí a mládeže (zábavno-súťažné kvízy, tvorivé 
dielne, prímestské tábory...)  

• Environmentálne aktivity – realizujeme a podporujeme programy 
a projekty zamerané na problematiku životného prostredia - Les 
ukrytý v knihe, Upracme si svet, Myslime na našu Zem a iné... 

• Prevenčné programy – pripravujeme projekty na prevenciu negatívnych 
dôsledkov využívania informačných technológií (projekt Internetové deti), 
protipožiarnej prevencie (Mladý hasič a záchranár), dopravnej výchovy 
(Dopravné ihrisko v knižnici)  

• Programy pre seniorov – rok 1999 – otvorenie Internet strediska 

 pripravujeme počítačové kurzy a iné kultúrne a vzdelávacie podujatia pre 
seniorov 

 spolupracujeme s OZ AkSen-aktívny senior s významnými osobnosťami 
vekovo blízkej tejto vekovej skupine – prezentácie kníh, stretnutia  

 



Dalšie aktivity  

• Integračné programy – pripravujeme a organizujeme programy 
integrácie zdravých a znevýhodnených detí, mládeže a dospelých  

 projekt Vitajte v našom svete - prezentácia schopností, tvorivosti 
a zručnosti zdravotne znevýhodnených, bezprostredné stretnutia 
zdravých a handicapovaných 

  bezbariérový prístup do budovy knižnice 

• Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity – realizujeme 
výstavy  ilustrácií, kníh, výtvarných prác detí, fotografií a iné... 

  

 



Spolupráca s partnermi na území 
mesta, v regióne a na Slovensku 

 • Pre komunitnú knižnicu sú veľmi dôležité regionálne informácie 
• Pri plnení  regionálnej funkcie výrazne napomáha netradičné 

spojenie knižnice a turistickej informačnej kancelárie – 
Piešťanského informačného centra (PIC) 

 
• PIC poskytuje občanom a návštevníkom mesta a kúpeľov 

predovšetkým tieto služby: 
 turistické a občianske informácie 
 tipy na výlety a trávenie voľného času 
 informácie o dopravných spojoch, kultúrno-spoločenských a 

športových podujatiach  
 sprostredkovanie ubytovania 
 sprievodcovské i tlmočnícke služby 
  

 
 



Regionálne projekty  

 
• Piešťanské korzo – projekt realizovaný v letných mesiacoch - 

vystúpenia pouličných divadiel, stretnutia s literátmi v rámci 
poetických večerov, tvorivé čítania, autogramiády, prezentácie 
autorov, ilustrátorov i vydavateľov, výstavy ilustrácií, 
workshopy pre deti 

• Piešťanské chodníčky – tematické vychádzky doplnené 
súťažnými kvízmi a  tvorivými aktivitami - zvýšenie 
informovanosti detí a študentov o svojom regióne  

 

 



Spolupráca s tretím sektorom 
• príprava spoločných miestnych a regionálnych projektov 

• Výsledky spolupráce: 
 vydanie knihy Stromy Piešťan – Piešťany sa stali prvým mestom na 

Slovensku, ktoré má svoju vlastnú knihu o stromoch 
 vydanie dvoch netradičných maľovaniek - Vymaľuj si Piešťany a 

Kocúr Leonardo v Piešťanoch 
 Symbol môjho mesta – projekt zameraný na podporu záujmu o 

spoznávanie prírodných, kultúrnych i historických zaujímavostí 
mesta formou výtvarných workshopov, náučných vychádzok, 
tematických prednášok, výtvarnej súťaže a výstavy 

 Čím budem, keď vyrastiem – podujatie pre deti a rodičov – malí 
návštevníci  si počas prezentácie 12 profesií mali možnosť hravou 
interaktívnou formou vyskúšať medzi inými aj profesiu knihovníka – 
ukážkami  orientácie v knižnom fonde, vyhľadávaním kníh  v on-line 
katalógu na webovej stránke knižnice, výrobou vlastného 
čitateľského preukazu atď... 
 

 
 

 



Zahraničné aktivity 

• spolupráca s Verejnou knižnicou z fínskeho mesta Heinola 
a s partnerským mestom Ustroń v Poľsku  

 výtvarná súťaž Piešťany/Heinola očami detí, vydanie detského 
kalendára s víťaznými ilustráciami piešťanských a heinolských detí 

 výstavné aktivity, ktoré prezentujú naše mesto, jeho osobnosti 
a históriu 

 

 

http://www.ustron.pl/


Najvýznamnejšie projekty našej 
knižnice 

  
 

Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 
  

 najvýznamnejší medzinárodný projekt na podporu čítania, realizovaný 
 od roku 2001 (doposiaľ 8 ročníkov) 
 každé 2 roky ho pripravujú a realizujú RTVS, Mesto Piešťany a Mestská knižnica mesta 

Piešťany 
 hlavní partneri festivalu – České centrum v Bratislave, Česká centrála cestovného ruchu – 

CzechTourism, Český rozhlas, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Literárne 
informačné centrum, Literárny fond, Združenie rozhlasových tvorcov, Vysoká škola 
múzických umení v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

 od 5. ročníka – medzinárodné, česko-slovenské podujatie 
 spojenie všetkých druhov umenia a všetkých podôb rozprávky – knižnej, rozhlasovej, 

divadelnej, výtvarnej a animovanej 
 festival rozhlasových rozprávok - súťažná prehliadka rozhlasovej rozprávkovej tvorby pre 

deti  v dvoch kategóriách – monologické rozprávky a rozprávkové hry 
 súťažné tituly hodnotí okrem odbornej poroty aj detská porota, zložená z  čitateľov našej 

knižnice 
•   

 



Zázračný oriešok 

Festivalové ceny 
• Cena Zázračný oriešok  - autorovi, tvorcom rozhlasovej 

realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy víťaznej rozhlasovej 
rozprávky 

 tvorcom ceny Zázračný oriešok i celého vizuálu festivalu je 
v každom ročníku iný renomovaný slovenský výtvarník 

• Zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska – osobnosti, 
ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila 
rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti 

• Zvláštna cena Literárneho informačného centra – autorovi, za 
významný umelecký prínos v oblasti detskej tvorby, udeľuje sa 
od roku 2014 

 



Zázračný oriešok 
• Zlatá priadka Mária Ďuríčková – výtvarná a literárna súťaž pri 

príležitosti 95. výročia narodenia významnej slovenskej 
spisovateľky Márie Ďuríčkovej 

 do súťaže sa prihlásilo 1807 výtvarných a 207 literárnych prác 
detí z celého Slovenska 

 Súčasťou festivalového programu 8.ročníka bolo aj 
vyhodnotenie tejto celoslovenskej literárnej a výtvarnej 
súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková. 

 



Zázračný oriešok 

 detský karnevalový sprievod 

 oficiálny otvárací večer 

 besedy -  stretnutia s autormi, ilustrátormi, 
hercami, vydavateľmi a rozhlasovými pracovníkmi 

 divadelné  predstavenia na motívy knižných titulov 

 výtvarné workshopy pod vedením známych ilustrátorov  

 výtvarná a literárna súťaž Zlatá priadka Mária Ďuríčková –  
vyhodnotenie (prihlásených bolo 1807 výtvarných a 207 literárnych 
prác) 

 prezentácia animovaných súťažných rozhlasových titulov 

 slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním cien 

 sprievodné výstavy a vernisáže 

 

 

 

Sprievodné podujatia festivalu 

 



• Piešťany a okolie -  knižnica, materské školy a základné 
školy, kultúrne inštitúcie, Piešťanské informačné 
centrum, ale aj netradičné priestory (technický objekt 
Elektrárňa Piešťany, obchodné centrum Aupark) 

 
 
• pracovníci Českého rozhlasu, českí autori a ilustrátori, 

české divadelné súbory, študenti JAMU z Brna, 
Sladovna Písek a Česká centrála cestovného ruchu – 
CzechTourism 
 

 

 

Zázračný oriešok 
Miesto konania festivalu 

Účasť zahraničných hostí 



Zázračný oriešok 

 Svojou prítomnosťou poctili náš  festival aj veľvyslankyňa Českej republiky na 
Slovensku Livie Klausová a generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. 
8. ročník festivalu v číslach: 
 51 podujatí – z toho 17 výstav, 10 prezentácií knižných a rozhlasových titulov, 
6 workshopov, 6 vernisáží, 5 divadelných predstavení, 3 počúvania súťažných 
titulov, karnevalový sprievod, úvodný a záverečný galavečer a vyhlásenie 
výsledkov súťaže 
 10 700 návštevníkov (detí i dospelých) 

 

Ohlasy a reakcie účastníkov festivalu:  
Daniel Hevier - spisovateľ, textár, editor, prekladateľ, redaktor, vydavateľ, 
publicista a ilustrátor 
S úctou vnímam tradíciu a kontinuitu tohto podujatia. Na Slovensku sa veľa vecí 
začne, no málo vecí sa dotiahne alebo má nejaké pokračovanie. Človek musí byť 
vďačný za všetko, čo má akú - takú tradíciu a  trvá to niekoľko rokov. Nie sú za tým 
ani inštitúcie, ani organizácie, ale konkrétni ľudia, ich osobné nasadenie, ich 
nadšenie. To si veľmi vážim a pred tým sa naozaj skláňam. 
 

 



Zázračný oriešok 

Oľga Belešová - herečka, redaktorka, scenáristka, moderátorka 

Festival Zázračný oriešok poznám od jeho vzniku. Dokonca som s 
rozprávkami o Pánovi Áčikovi od Janka Uličianskeho už dávnejšie 
získala na tomto festivale ocenenie. Už vtedy sa mi myšlienka 
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe páčila. Osobne mám veľmi 
rada tvorbu pre deti, aj rozhlas ako taký. Som všetkými desiatimi 
za to, aby toto podujatie bolo možno aj každý rok, nie len každý 
druhý, ako je tomu teraz. Zúčastnila som sa besedy s deťmi v 
Moravanoch nad Váhom. Bolo to fantastické stretnutie so 7 – 8-
ročnými deťmi, ktoré ako bolo vidieť, čítali s pani učiteľkami 
knižku Mimi a Líza. Poznali všetky príbehy, vedeli aké dievčatká 
sú Mimi a Líza...deti na podujatí krásne spolupracovali. Bolo to 
pre mňa veľmi obohacujúce stretnutie. 

 



Foto z festivalu 

 





 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



Keď čítanie je čtení 

 • medzinárodný projekt na podporu čítania, realizovaný od roku 2008 

• cieľ - priblíženie českej kultúry potomkom českej národnostnej 
menšiny a slovenským deťom v Piešťanoch a okolí, zbližovanie oboch 
národov, oživenie vzájomných vzťahov  

• prezentácia tvorby literárnych, výtvarných a divadelných umelcov 
z Českej republiky  

Podujatia projektu sú rozdelené do nasledovných cyklov: 

 Knížky maľované – prezentácia kníh súčasných českých autorov 
s ilustráciami slovenských ilustrátorov 

 Pohádky i rozprávky – prezentácia kníh českých autorov, ktoré vyšli v 
českom i v slovenskom jazyku 

 Kde bolo, tam bylo -  divadelné predstavenia inšpirované klasickými 
českými a slovenskými rozprávkami v podaní  českých a slovenských 
divadelných súborov 
 



 Listování – scénické čítanie z kníh českých autorov 
 podujatia pri príležitosti výročí významných  českých spisovateľov, 
ilustrátorov, dramatikov, básnikov 
 V ateliéri – výstavy tvorby českých výtvarných umelcov 
 
Ohlasy účinkujúcich: 
Jan HRUBEC - herec 
Na Slovensko chodím hrávať už asi pätnásť rokov a vždy to bol zážitok. 
Slovenské publikum je vynikajúce. Obecenstvo je rovnako dôležitý 
protipól, alebo polovica divadla, rovnako ako herci. Keď je publikum 
vnímavé, nabudené a vracia to, tak sa hrá perfektne. Decká tu boli 
úžasné. 
Zuzana KRONEROVÁ - herečka  
Nesmierne rada chodím do Piešťan. Vďaka vašej knižnici sú tu deti také 
sčítané a také vnímavé, že či už ide o besedu spisovateľov a básnikov, 
alebo ide o počúvanie rozprávok, či aj takých ťažších textov, už tie 
malinké deti sú nesmierne vychované a vyznajú sa v literatúre. Je 
skutočne radosť sledovať a počúvať ich. 
 
  



 



 



  viac informácií o knižnici a jej aktivitách 
 www.kniznica.sk 
✓ nový responzívny dizajn 
✓ prístup na mobilné  zariadenie, tablet a počítač 
✓ Digitálna kronika –databáza informácii regionálneho charakteru 
 
  slúži ako nástroj na  
✓ spracovanie 
✓ archivovanie  
✓ sprístupňovanie informácií o udalostiach či aktivitách knižnice, mesta    
  alebo regiónu, významných osobnostiach a organizáciách 
 
Týmto spôsobom je spracovaný aj spomínaný projekt Zázračný oriešok. 
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.   

http://www.kniznica.sk/


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
 


