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Letná čitáreň 
1. 8. – 31. 8. 2018 (každý pondelok a štvrtok v prípade priaznivého počasia) 

10.00 – 16.00 h  

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2 (dvor) 

http://www.vkmr.sk/aktuality/leto-opat-zacina-v-citarni-pod-holym-nebom-1.html?page_id=7636 

Knihy, noviny a časopisy dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých (každý pondelok a štvrtok od júna do 

septembra v čase 10.00 – 16.00 h). Doprajte prechádzke mestom pridanú hodnotu a načerpajte energiu vo 

dvore knižnice pod holým nebom v historickom centre Trenčína! 
 

 

Leto v knižnici 
1. 8. – 31. 8. 2018 (každú stredu a štvrtok) 

10.00 – 12.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne: Hasičská 1 (literatúra pre deti a mládež), pobočka Juh 

(KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony (OS Družba), pobočka Kubra (KC Kubra) 

http://www.vkmr.sk/aktuality/prazdniny-u-nas-najlepsie-chutia-v-stredu-a-stvrtok.html?page_id=7706 

Bohatý prázdninový program pre detských čitateľov a ich kamarátov, tvorivé dielne s kreslením, 

strihaním, lepením či riešením, prázdninová súťaž o najaktívnejšieho čitateľa leta so zaujímavými cenami 

pre víťazov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakty: deti@vkmr.sk, 032/7460715; dlhehony@vkmr.sk, 

032/6522086; kubra@vkmr.sk, 032/7437368; juh@vkmr.sk, 032/6523314. 
 

 

Hľadáme stratenú rozprávku 
20. 8. 2018 

10.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne: Hasičská 1 (literatúra pre deti a mládež), pobočka Juh 

(KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony (OS Družba), pobočka Kubra (KC Kubra) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/hladame-stratenu-rozpravku-45.html?page_id=7726 

Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich rodičov realizované v spolupráci s Materským centrom Srdiečko. 
 

Burza kníh  
1. 8. – 31. 8. 2018 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2 

Ponuka pre milovníkov kníh a jedinečný spôsob, ako získať vyradenú literatúru z fondu knižnice za 

symbolický poplatok. 
 

 

Výstavy a výstavky ● august 2018 
 

Prázdninové čítanie 
1. 8. – 31. 8. 2018 

Pracovné dni: 7.00 – 18.00 h, sobota: 8.00 – 13.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (literatúra pre deti a mládež) 

Tematická výstavka kníh s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým! 
 

 

Ideový otec mohyly na Bradle 
1. 8. – 31. 8. 2018 

Pracovné dni: 7.00 – 19.00 h, sobota: 8.00 – 13.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2 

Tematická výstavka dokumentov z fondu VKMR pri príležitosti 150. výročia narodenia významného 

slovenského architekta, dizajnéra a etnografa z Trenčianskeho kraja Dušana S. Jurkoviča. 
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