
�	Biografický leták: Anton Bernolák
Biografický leták o významnom oravskom 
rodákovi pri príležitosti 250. výročia jeho 
narodenia vydaný Oravskou knižnicou 
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
  január 2012

�	Časopis Priateľ knižnice 1/ 2012
Rubrika „Pripomenieme si“ časopisu Priateľ 
knižnice, ktorý vydáva Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka v Dolnom Kubíne,  je venovaná 
významu Antona Bernoláka v slovenských 
kultúrnych dejinách, ale i ďalším jubilujúcim 
oravským osobnostiam.
  január 2012

�	Anton Bernolák a spisovná 
slovenčina
Tematické podujatie v Oravskej knižnici 
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne o vývine 
spisovnej slovenčiny a význame diela Antona 
Bernoláka v tomto procese, ktoré je určené pre 
žiakov základných škôl. 
  január – október 2012

�	Anton Bernolák a jeho diela vo 
fonde Čaplovičovej knižnice
Powerpointová prezentácia pre základné 
a stredné školy v regióne zostavená 
z originálnych ukážok jazykovedných diel 
Antona Bernoláka vrátane známeho 
päťjazyčného Slowára, ktoré sa nachádzajú 
v historickom fonde Čaplovičovej knižnice. 
  február – jún 2012 
  september – december 2012

�	Anton Bernolák slovom i obrazom
Prezentácie, nástenky a projekty k 250. výročiu 
narodenia Antona Bernoláka v priestoroch 
Spojenej školy, Slanická osada, Námestovo.
  apríl 2012

�	„Ba chvála, vďaka Ti náš Slaničan, ...“
Výstava predstavujúca život a dielo oravského 
rodáka, jazykovedca, kodifikátora prvého 
slovenského spisovného jazyka, zakladateľa 
Slovenského učeného tovarišstva Antona 
Bernoláka (1762 – 1813), ktorá bude 
sprístupnená v priestoroch stálej expozície Pavla 
Országha Hviezdoslava v Oravskom múzeu 
Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 
  2. apríl – 17. jún 2012
  17. júl – 31. december 2012

�	Beseda o Antonovi Bernolákovi
Beseda, ktorej hlavným cieľom je poukázať  na 
prínos Antona Bernoláka v oblasti jazykovedy 
usporiadaná Spojenou školou, Slanická osada, 
Námestovo
  máj 2012

�	Anton Bernolák a bernolákovské 
hnutie
Výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice 
v Martine pri príležitosti 250. výročia narodenia 
a 200. výročia úmrtia Antona Bernoláka.
Výstava komplexne a vizuálne atraktívnou 
formou priblíži všetky relevantné aspekty 
života a diela Antona Bernoláka, ako aj vývin, 
charakter, význam a dôsledky pôsobenia 
bernolákovského hnutia. Súčasťou projektu 
bude aj reprezentačný katalóg.
  22. máj 2012

�	Spomienkové podujatie
Spomienkové podujatie k 250. výročiu narodenia 
Antona Bernoláka pre študentov stredných škôl 
v Námestove.
  október 2012

�	Anton Bernolák a Bernolákovské 
hnutie
Výstava k 250. výročiu narodenia Antona 
Bernoláka.
  október 2012

�	Slávny rodák Anton Bernolák
Výstava publikácií z fondu Oravskej knižnice 
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktoré sa 
tematicky zameriavajú na Antona Bernoláka, 
jeho život a dielo. 
  október 2012

�	Anton Bernolák, prvý kodifikátor 
spisovnej slovenčiny
Medailón významného jazykovedca a kňaza
vydaný Oravskou knižnicou Antona Habov-
štiaka v Dolnom Kubíne, ktorý je určený 
študentom stredných škôl. 
  október – november 2012

�	Busta Antona Bernoláka
Slávnostné odhalenie busty Antona 
Bernoláka pri príležitosti 250. výročia jeho 
narodenia v Martine.

Rok Antona Bernoláka 
na Orave

pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia

Usporiadatelia: 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne,  Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,  
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Spojená škola, Slanická osada, Námestovo,  Slovenská národná knižnica v Martine,  
Matica slovenská


