Plán súťaží na rok 2021
Termín Názov
(mesiac) súťaže

Charakter
súťaže *

Zdroj
Poznámka
financovania

január
január

okresná
celoslovenská

PK
PK

okresná
okresná
celoslovenská
regionálna
okresná

PK
PK

Pavlovičov literárny Svidník
Osmijankova literárna
záhrada
február
Vyrob si svoju knihu
február
Sladký život vo dvojici
marec
Čitateľský maratón
máj
Kde bolo, tam bolo...
november Bol jeden kráľ a mal tri dcéry

fotosúťaž

PK
PK

Plán výstav na rok 2021
Termín Názov
(mesiac) výstavy

Miesto
konania

jún
máj
február

PK
PK
PK

Najkrajšia kniha o Slovensku
Kde bolo, tam bolo...
Spoločne to zvládneme

Zdroj
Poznámka
financovania
v rámci NTM

Plán podujatí na rok 2021
Termín
(mesiac)

Názov
podujatia

február

Máme úžasných rodičov

február

Zrod a krása materinského
jazyka

február

Remeslo má zlaté dno

marec

J. Paňko: Vrece plné pravdy

marec

Veselé príbehy a rozprávky s
Dankou a Jankou

marec

Ako psíček a mačička spolu
gazdovali

marec

Deň ľudovej rozprávky

marec

Pasovanie prvákov za

Charakter
podujatia *

regionálne
podujatie

cyklické

Zdroj
Stručný popis
financovania
tvorivá dielňa zhotovenie
valentínskeho
darčeka pre rodičov,
zhotovujú žiaci ŠKD
zážitkové
vyučovanie
pre
žiakov
7.- 9.
ročníkov ZŠ spojené
so súťažou
Komunitné stretnutie
pri knihe - súčasné
a zabudnuté remeslá
– ATRIUM
prezentácia knihy
regionálneho
spisovateľa spojená
s besedou
beseda o knihe M.
Ďuríčkovej Danka a
Janka
beseda a knihe J.
Čapka Rozprávky
o psíčkovi a mačičke
komunitné stretnutie
pri knihe
slávnostný zápis

marec

čitateľov
Infomačné výchovy

podujatie
cyklické
podujatie

prvákov do knižnice
informačná výchova
pre žiakov ZŠ

marec

Týždeň slovenských knižníc

celoslovenské
podujatie

marec

V kráľovstve kníh

marec

Čítanie je IN

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

podujatie na podporu
čítania
a zviditeľnenia
knižnice
vznik a vývoj knihy

marec

Nehaňte ľud môj - Andrej
Sládkovič

marec

Kváskovanie v knižnici

apríl

Rok na dedine – jar

apríl

Knižné domino

apríl

Čítanie je IN

máj

Láska v rôznych podobách

máj

M. Majerník: Dragún jeho
veličenstva - prezentácia
knihy spojená s besedou

máj
máj

Remeslo má zlaté dno:
včelárstvo
Čítanie je IN

máj

Klub spoločenských hier

jún

Celé Slovensko číta deťom

jún

Okrúhly stôl

celoslovenské
podujatie
podujatie
národnostné
charakteru

jún

Leto s knihou

TOP

cyklické
podujatie

cyklické
podujatie

regionálne
podujatie

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

knižný klub pre deti
zážitkové
vyučovanie
pre
študentov SŠ formou
prezentácie
prednáška o
kváskovaní
cyklus zvykov
a tradícii pre klientov
denného stacionára
Atrium
zahrajme sa spolu
s deťmi zo ŠKD
knižný klub pre deti
komunitné stretnutie
pri príležitosti Dňa
matiek v zariadení
Atrium
beseda s
regionálnym
spisovateľom
M.Majerníkom
prednáška ku Dňu
medu
knižný klub pre deti
spoločenské hry
v knižnici pre deti
všetkých vekových
kategórií
čítanie rozprávok pre
žiakov ZŠ
beseda
s ukrajinskými
spisovateľmi
Slovenska pri
príležitosti 67. výr.
Slávnosti kultúry
Rusínov-Ukrajincov
vo Svidníku
7. ročník kultúrneho

podujatie
knižnice

jún

Klub spoločenských hier

cyklické
podujatie

jún

Čítanie je IN

júl-august

Prečítané leto

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

júl-august

Letné piknikové čítanie

cyklické
podujatie

september Nevšímam si nič, čo iní
chvália alebo obviňujú.
Jednoducho sledujem svoje
vlastné pocity.
september Noc s Andersenom

medzinárodné
podujatie

september Rok na dedine – jeseň

cyklické
podujatie

september Čítanie je IN

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

október

Informačné výchovy pre
študentov SŠ

október

Vitajte v knižnici

cyklické
podujatie

október

Po stopách osobností

cyklické
podujatie

október

Čítanie je IN

október

Klub spoločenských hier

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

november

Čítanie je IN

december

Celé Slovensko číta deťom

cyklické
podujatie
celoslovenské
podujatie

podujatia na pešej
zóne vo Svidníku pre
deti MŠ, žiakov ZŠ
a obyvateľov mesta
Svidník
spoločenské hry
v knižnici pre deti
všetkých vekových
kategórií
knižný klub pre deti
prázdninové
stretnutia detských
čitateľov v knižnici
čítanie v letnej
čitárni PK pre
detských
návštevníkov
vyučovanie hudobnej
výchovy pre žiakov
ZŠ pri príležitosti
265.výročia nar. W.
A.Mozarta
16.ročník
medzinárodného
podujatia na podporu
čítania
komunitné stretnutie,
zvyky a tradície pre
klientov
denného
stacionára Atrium
knižný klub pre deti
informačná výchova
pre stredoškolskú
mládež
informačná výchova
pre žiakov ZŠ
v meste a regióne
po stopách
literárnych osobností
pre študentov SŠ
knižný klub pre deti
spoločenské
hry
v knižnici pre deti
všetkých vekových
kategórií
knižný klub pre deti
adventné čítanie
rozprávok žiakom
ZŠ

december

Narodil sa Kristus Pán

predvianočné
podujatie s deťmi z
Detského domova vo
Svidníku

december

Môj zimný príbeh

komunitné stretnutie
– spomienky
seniorov na zimu
v čase ich detstva,
pre klientov denného
stacionára Atrium

Online činnosť
Kalendárium osobností, udalostí a faktov okresu Svidníku – krátke faktografické
informácie - predstavíme osobností, udalostí a fakty okresu Svidník denne na facebooku
Z každého rožka troška – vedomostná súťaž
Pranostiky - Na sviatok obrátenia Pavla - pranostiky v rámci ľudovej slovesnosti
Narodila som sa pod šťastnou hviezdou – Elena Lacková – podujatie pri príležitosti 100.
výročia narodenia
Čaro zimy zachytené fotoobjektívom M. Cibovej: on-line výstava fotografií
Ste zbláznení do vedy? – prezentácia knihy Superzvedavci XXL
Svetový deň bez mobilu – prezentácia na webe
Spätý s prírodou – Rudo Moric - podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia
Žili a žijú medzi nami – dvojmesačný cyklus profilov regionálnych osobnosti
Moje mesto Svidník - on-line cyklická vedomostná súťaž o dejinách, osobnostiach,
udalostiach a zaujímavostiach mesta Svidník
Medzinárodný deň lesov – prezentácia na webe
Svetový deň vody - prezentácia na webe
Ročné obdobia zachytené fotoobjektívom M. Cibovej: jarné prebúdzanie - on-line výstava
fotografií
Medzinárodný deň detskej knihy- prezentácia na webe
Deň zeme - prezentácia na webe
Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov - prezentácia na webe
Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov- prezentácia na webe
Deň matiek - prezentácia na webe
Medzinárodný deň deti - prezentácia na webe
Deň otcov - prezentácia na webe
Ročné obdobia zachytené fotoobjektívom M. Cibovej: vôňa leta - on-line výstava fotografií
Deň pozitívneho myslenia – prezentácia na webe
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - prezentácia na webe
Medzinárodný deň hudby – prezentácia na webe
Mesiac úcty k starším - prezentácia na webe
Deň väznených spisovateľov - prezentácia na webe
Medzinárodný deň študentstva - prezentácia na webe
Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí - prezentácia na webe
Hľadanie v oblakoch – Ivan Bukovčan - podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia

