
KALENDÁR PODUJATÍ: 
 
JANUÁR 2020 
PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK - vyhlásenie okresnej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe 
PREČO SI TAKÁ AKO JA? - beseda o knihe Márie Ďuríčkovej Danka a Janka 
BOL RAZ JEDEN KRÁĽ... – beseda o knihe Pavla Dobšinského Trojruža 
MAŤKO, KUBKO A 3.A – beseda o knihe Marianny Grznárovej o knihe Maťko a    
Kubko 
KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER - Klub spoločenských hier je určený pre všetkých milovníkov 
spoločenských hier a pre všetky vekové kategórie detského čitateľa 
 

FEBRUÁR 2020 
KNIHA ROKA PSK 2019 – 3. ročník krajskej čitateľskej súťaže, nominácia kníh regionálnych 
spisovateľov 
KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER - Klub spoločenských hier je určený pre všetky vekové kategórie 
detského čitateľa  
KEĎ SA VODA SYPALA A PIESOK LIAL ... – beseda o slovenských ľudových rozprávkach Pavla 
Dobšinského  
PRIDAJ SA NA DOBRODRUŽNÚ CESTU S TROMI KOZLIATKAMI – beseda o knihe J.C. Hronského 
Tri múdre kozliatka 
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – sprievodné akcie  
ACH, TA LÁSKA MANŽELSKÁ – povzbudzujúce príbehy z manželského života, pre obyvateľov 
zariadenia ATRIUM 

 
MAREC 2020 
UŽ SOM PRVÁK, UŽ SI ČÍTAM SÁM – informačná výchova pre žiakov 1. ročníka ZŠ (druhy 
dokumentov v knižnici, stavanie knižničného fondu, vyhľadávanie informácií v dokumentoch, 
hygiena čítania) a slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice  
KDE BOLO, TAM BOLO... Rozprávkové kráľovstvo očami (rukami) detí – vyhodnotenie výtvarnej 
súťaže 
OKNO DO SVETA - zoznámiť deti MŠ so vznikom papiera a knihy, poučiť o správnom 
zaobchádzaní s knihou 
ČITALEĽSKÝ EXPERT – literárny kvíz, pre žiakov ZŠ  
EJ, HOJ, TILI, TILI... – hudobný podvečer s Máriou Mačoškovou              
PO STOPÁCH OSOBNOSTI: ANDREJ SLÁDKOVIČ – prierez tvorbou pre študentov SŠ 
 

PODUJATIA V TÝŽDNI SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 
2.3.2020 – 8.3.2020 

UŽ SOM PRVÁK, UŽ SI ČÍTAM SÁM – informačná výchova pre žiakov 1. ročníka ZŠ (druhy 
dokumentov v knižnici, stavanie knižničného fondu, vyhľadávanie informácií v dokumentoch, 
hygiena čítania) a slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice 
MALÍ TVORCOVIA DETSKEJ KNIHY – tvorivá dielňa, zhotovenie leporela  
ČITATEĽSKÝ MARATÓN – súťaž v čítaní, pre žiakov základných škôl v meste 
SILA MODLITBY – podujatie pre obyvateľov zariadenia ATRIUM 
 

APRÍL 2020 
NOC S ANDERSENOM – rozprávková noc v knižnici, podujatie na podporu čítania 



DUCHNOVIČOV PREŠOV – okresné kolo celoslovenskej súťaže v recitácii rusínskej poézie, prózy 
a vlastnej tvorby 
POZDRAV JARI – literárne pásmo pre obyvateľov zariadenia ATRIUM  
KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER - Klub spoločenských hier je určený pre všetkých milovníkov 
spoločenských hier a pre všetky vekové kategórie detského čitateľa 

 
MÁJ 2020 
POKLAD V SRDCI – stretnutie pri príležitosti Dňa matiek, pre obyvateľov zariadenia ATRIUM 
BEATLEMÁNIA – 60. výročie rokenrolovej skupiny Beatles – zážitkové hodiny hudobnej výchovy 
pre žiakov  
KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER - Klub spoločenských hier je určený pre všetkých milovníkov 
spoločenských hier a pre všetky vekové kategórie detského čitateľa  
 

JÚN 2020 
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – čítanie žiakom základných škôl v meste 
LETO S KNIHOU – 6. ročník kultúrneho podujatia na pešej zóne pre deti MŠ, žiakov ZŠ 
a obyvateľov mesta Svidník  
KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER - Klub spoločenských hier je určený pre všetky vekové kategórie 
detského čitateľa  
OKRÚHLY STÔL – beseda s ukrajinskými spisovateľmi na Slovensku a z Ukrajiny 
  

JÚL - AUGUST 2020 
PREČÍTANÉ LETO – čítajme si spolu, pre detských návštevníkov knižnice 
LETNÉ PIKNIKOVÉ ČÍTANIE – letný piknik s knihou                                                                             
TVORIVÁ DIELŇA – kreatívna tvorba s deťmi      
                                                                                       
SEPTEMBER – OKTÓBER 2020 
INFORMAČNÁ VÝCHOVA – pre stredoškolskú mládež  
PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK – vyhodnotenie literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe 
ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH – priblíženie života svätcov pre obyvateľov zariadenia ATRIUM 
KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER - Klub spoločenských hier je určený pre všetky vekové kategórie 
detského čitateľa  
ČO SA SKRÝVA V KNIŽNICI – knižnično-informačná výchova pre žiakov ZŠ v meste a regióne 
BABIČKA MÁRIA ČÍTA DEŤOM ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok deťom MŠ 
 

NOVEMBER – DECEMBER 2020 
NARODIL SA KRISTUS PÁN ... – predvianočné koledovanie deti Detského domova vo Svidníku 
pracovníkom knižnice a návštevníkom knižnice  
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – adventné čítanie rozprávok žiakom ZŠ  
ČAS VIANOČNÝ, ČAS SVIATOČNÝ – zvyky a tradície Vianoc, určené pre obyvateľov zariadenia 
ATRIUM  
TVORIVÁ DIELŇA – kreatívna tvorba s deťmi ZŠ                                                                                              
„CHYTÍM OSUD POD KRK, NESMIE NADO MNOU ZVÍŤAZIŤ“ – zážitkové hodiny hudobnej 
výchovy pre žiakov ZŠ pri príležitosti 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena 
Na požiadanie jednotlivých škôl, zariadení a organizácií v meste organizovať ďalšie podujatia, 
ktoré budeme propagovať na www.podduklianskakniznica.sk, informačnom kanáli mesta Svidník, 
v periodikách a médiách.    
                   

http://www.podduklianskakniznica.sk/

