
Plán aktivít počas Týždňa slovenských knižníc 

28. 02. – 04. 03. 2022 

Téma: Zelená knižnica 

 

Termín podujatie popis 

28. 02. – 04. 03. 2022 Burza kníh Priestor pri vstupe do knižnice  

28. 02. 2022 Amnestia poplatkov Ide o jednodňové odpustenie 
poplatkov za rešerše, 
upomienky 

01. 03. 2022 Členské zadarmo Pre nových čitateľov ročné 
bezplatné členské, apelovanie 
na stiahnutie si Digitálneho 
preukazu.  

02. 03. 2022 Obalenie knihy  Zadarmo obalenie 1 obľúbenej 
knihy čitateľa 

28. 02. – 04. 03. 2022 Výstava regionálnych periodík Priestory náučného oddelenia 

28. 02. – 04. 03. 2022 Papierové tkanie – Srdce pre 
mamu 

Tvorivé dielne s využitím 
vyradených a opotrebovaných 
kníh v spoločenskej miestnosti 
a na detskom oddelení.  

28. 02. – 04. 03. 2022 Jules Verne v knižnici  Interaktívne podujatie pre ZŠ 
vopred ohlásené. Prehliadka 
výstavy J. Verna s lektorkou + 
tvorivé dielne s využitím 
recyklovateľných materiálov. 
Diela budú vystavené ako 
súčasť výstavy J. Verna.  

28. 02. – 04. 03. 2022 Týždeň otvorených dverí  Podujatie pre MŠ, ZŠ a SŠ 
vopred ohlásené. Prehliadka 
knižnice aj tajných zákutí.  

28. 02. – 04. 03. 2022 Výstava vzácnych vydaní kníh 
od  francúzskeho spisovateľa 

Julesa Verna. 

Vzácne exponáty pochádzajú 
zo súkromnej zbierky zberateľa 
Stanislava Blechu, ktorý sa už 
viac ako 20 rokov venuje 
zbieraniu dobrodružnej 
literatúry a cestopisov. 

marec Čítajte s KUBOM v digitálnej 
knižnici 

Regionálne knižnice ŽSK 
plánujú na podporu a rozvoj 
čitateľskej gramotnosti a 
prilákanie detí k čítaniu 
hodnotnej a kvalitnej 
literatúry, v spolupráci so 
spoločnosťou KUBO MEDIA, 
spustenie spoločného 
projektu  zdieľania digitálnych 
kníh.  KUBO je originálna 
slovenská digitálna knižnica, je 
dizajnovaná pre deti od dvoch 
rokov, so zameraním na 
škôlkarov a najmladších 
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školákov. Aj v digitálnom svete 
môže byť zážitok z čítania 
vizuálne príjemným a 
podnetným, preto je v 
digitálnych knihách kladený  
dôraz nielen na slovo, ale aj na 
ilustrácie a grafické 
spracovanie. Každá rodina 
bude mať vždy poruke kvalitnú 
a ľúbivú knihu na čítanie. 

02. 03. 2022 Vševediace osmijankove 
semienko 

Tvorivé zážitkové dopoludnie 
pre deti MŠ. Práca s knihou 
O čajke a kocúrovi, ktorý ju 
naučil lietať.  

03.03.2022  Priateľ knižnice Slávnostné udelenie ocenenia 
v spoločenskej miestnosti 

04. 03. 2022 Je nás počuť V jeden deň a v jednu hodinu 
čítanie z okien knižníc pre ľudí 
do ulice aj do obývačiek 

04. 03. 2022 Slávnostné vyhodnotenie 
celoslovenskej súťaže 
Nedokončený príbeh 

Spolupráca so spisovateľkou 
Zuzanou Csontosovou.  


