
Plán podujatí na rok 2023 

 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

január Hodiny bibliografie miestne Z rozpočtu PK Hodiny spracovania bibliograf. 

údajov a citovania pre 

študentov SŠ 
január Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 
Z rozpočtu PK Spoločenské hry v knižnici pre 

deti všetkých vekových 

kategórií 

február Valentínske inšpirácie miestne Z rozpočtu PK Valentínske srdiečko pre 

rodičov, tvorivá dielňa 
február O manželstve veselo i smutne komunitné Z rozpočtu PK Tematické podujatie pre 

obyvateľov zariadenia 

ATRIUM 
február NTM miestne Z rozpočtu PK Sprievodné podujatia 

február Na krídlach lásky vzlietnime miestne  Zážitkové vyučovanie pre 

študentov SŠ 
marec TSK celoslovenské 

podujatie 
Z rozpočtu PK Podujatia na podporu čítania 

marec Vitajte v bibliobuse, prváci! regionálne Z rozpočtu PK Knižnično-informačná príprava 

a slávnostný zápis žiakov 1.roč. 

marec S ľudovou rozprávkou komunitné Z rozpočtu PK Komunitné podujatie pre 

obyvateľov zariadenia 

ATRIUM 
marec Po stopách osobností cyklické Z rozpočtu PK Spoznávanie literárnych 

osobností pre študentov SŠ 
marec Hravo čítame s Osmijankom miestne Z rozpočtu PK Zážitkové čítanie spojené 

s tvorivou dielňou 
marec Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 
Z rozpočtu PK Spoločenské hry v knižnici pre 

deti všetkých vekových 

kategórií 
marec Začínam čítať miestne Z rozpočtu PK Informačná výchova spojená so 

slávnostným zápisom do 

knižnice 
apríl Popoludnie s Andersenom medzinárodné 

podujatie 
Z rozpočtu PK Podujatie na podporu čítania 

apríl Kde bolo, tam bolo... regionálne Z rozpočtu PK IV. ročník regionálnej súťaže 

vo výtvarnej tvorbe 
apríl Medzinárodný deň Rómov miestne Z rozpočtu PK Podujatie pre žiakov ZŠ 

apríl Informačné výchovy miestne Z rozpočtu PK Pre stredné školy 

apríl Veľkonočné šantenie miestne Z rozpočtu PK Tvorivá dielňa 

máj Svet rozprávok v tvorbe Jána 

Pochaniča 
TOP 

podujatie 

FPU Beseda so spisovateľom pre 

žiakov ZŠ 

máj Ivana Ondriová TOP 

podujatie 

FPU Autorská beseda 

jún Leto s knihou TOP 

podujatie 

Z rozpočtu PK Kultúrne podujatie pre deti v 

meste 

jún Okrúhly stôl národostné Z rozpočtu PK Beseda s ukrajinskými 

spisovateľmi  



jún Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK Spoločenské hry v knižnici pre 

deti všetkých vekových 

kategórií 
jún Hudobno-zábavné dopoludnie 

v knižnici s Mariánom 

Čekovským 

TOP 

podujatie 

FPU Zábavné dopoludnie pre žiakov 

ZŠ 

jún Čítajme si spolu celoslovenské 

podujatie 
 Celoslovenské podujatie na 

podporu čítania 
júl-august Prečítané leto miestne Z rozpočtu PK Prázdninové podujatia na 

podporu čítania 
september Tajomstvo ukryté v bylinkách komunitné Z rozpočtu PK Komunitné podujatie pre 

obyvateľov zariadenia 

ATRIUM 
september Zlepšovanie digitálnych 

zručností seniorov 

a znevýhodnených skupín vo 

verejnej správe 

cyklické   

Národný projekt 

Digitálna gramotnosť  

 

september Cestovateľka Dorota Nvotová TOP 

podujatie 

FPU Beseda s autorkou kníh a 

cestovateľkou 

september Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 
Z rozpočtu PK Spoločenské hry v knižnici pre 

deti všetkých vekových 

kategórií 
október Juraj Červenák a jeho fantasy 

romány 
TOP 

podujatie 

FPU Autorská beseda 

október Informačné výchovy miestne Z rozpočtu PK Pre stredné školy 

október S vnúčatami do knižnice miestne Z rozpočtu PK Popoludnie pri pekných 

rozprávkach a príbehoch 
október Poézia v živote dnešného 

mladého človeka 
TOP 

podujatie 

FPU Beseda pre žiakov ZŠ 

s básnikom Valentínom 

Šefčíkom 
október Aktívni aj vo vyššom veku komunitné Z rozpočtu PK Zábavné podujatie pre seniorov 

október Má cesta za štěstím miestne Z rozpočtu PK Zážitkové vyučovanie hudobnej 

výchovy pre žiakov ZŠ 
december Mikuláš v knižnici miestne Z rozpočtu PK Podujatie pre deti i dospelých s 

prekvapením 
december Čítajme si spolu v čase 

adventnom 
TOP 

podujatie 

Z rozpočtu PK Celoslovenské podujatie na 

podporu čítania 

december Vianočný škriatok miestne Z rozpočtu PK Tvorivá dielňa 

december My sme malí koledníci komunitné Z rozpočtu PK Predvianočné stretnutie s deťmi 

z Centra pre deti a rodiny 

Svidník 

 

Plán súťaží na rok 2023 
 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

marec Čitateľský maratón celoslovenská PK detský čitateľský maratón 

marec Pravda alebo mýtus? regionálna PK vedomostná súťaž pre 

používateľov 

bibliobusu 

marec-apríl Najkrajšia záložka regionálna PK súťaž o naj...záložku 

pre čitateľov bibliobusu 



apríl Kde bolo, tam bolo... regionálna PK výtvarná súťaž 

jún Pravda alebo mýtus? regionálna PK vedomostná súťaž pre 

používateľov 

bibliobusu 

september Pavlovičov literárny 

Svidník 

okresná PK literárna súťaž 

september Pravda alebo mýtus? regionálna PK vedomostná súťaž pre 

používateľov 

bibliobusu 

december Pravda alebo mýtus? regionálna PK vedomostná súťaž pre 

používateľov 

bibliobusu 

 

Plán výstav na rok 2023 
 

Termín 

(mesiac)  

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

január Slovensko PK  Knižná výstava 

február Manželstvo je zodpovednosť PK Z rozpočtu PK V rámci NTM 
apríl-jún Kde bolo, tam bolo... PK Z rozpočtu PK Výstava súťažných 

výtvarných prác 

jún Ruthenian ( Sme Rusíni) PK Z rozpočtu PK Pri príležitosti Dňa Rusínov 

 Kniha roka PSK 2022 PK Z rozpočtu PK Putovná výstava 

september S+S PK  Výstava kníh, period. 

a neperiod. materiálov, reg. 

dokumentov spojených s 

okresmi Svidník a Stropkov 

október Tiché putovanie PK Z rozpočtu PK Putovná výstava 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2023 
 

Termín 

(dátum) 

Názov podujatia Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

február Národný týždeň manželstva Z rozpočtu PK Celosvetová kampaň na podporu manželstva 

október Deň PSK Z rozpočtu PK Knižničné aktivity a propagácia kraja 

 


