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Babi, pošli mi to mejlom 
5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. 2020 (každú stredu) 

8.00 h 

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

http://www.vkmr.sk/buxus/docs//Podujatia/Pozvanka_-_Babi__posli_mi_to_mejlom.pdf 

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. 

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/7708314. 
 

 

K. Mayer: Gamblerky 
5. 2. 2020 

16.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/katarina-mayer-gamblerky-sama-a-seba.html?page_id=9405 

Beseda so slovenskou spisovateľkou KATARÍNOU MAYER, žijúcou v Rakúsku, ktorá sa zameriava na 

hľadanie príbehov v ľuďoch a v živote samom. Podujatie je spojené s prezentáciou jej úspešných 

románov Sama a seba; Gamblerky. 
 

 

Literárny klub Omega s D. Lázničkom 

6. 2. 2020 

16.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/literarny-klub-omega-s-d.-laznickom.html?page_id=9412 

Pozvánka do LK v Trenčíne pre všetkých priaznivcov literatúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby, 

spojená s prezentáciou zbierky úvah DUŠANA LÁZNIČKU (prezentácia presunutá z 9. 1. 2020). 
 

 

Máme radi umenie 

12. 2. 2020 

17.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/mame-radi-umenie-19.html?page_id=9413 

Prezentácia umeleckej činnosti žiakov SZUŠ Trenčín (Ul. L. Novomeského) na pôde trenčianskej knižnice. 
 

 

Johny Peťko: Démon Chlast II 
13. 2. 2020 

16.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/johny-petko-demon-chlast-ii.html?page_id=9414 

Beseda s bývalým rozhlasovým moderátorom a hercom JÁNOM „JOHNYM“ PEŤKOM, spojená s 

prezentáciou voľného pokračovania jeho autobiografie s podtitulom Nalej, hrozí absťák...! (mapuje 

autorove vysokoškolské časy, roky Nežnej revolúcie, zákulisie VŠMU či počiatky vysielania Fun rádia). 
 

 

Hľadáme stratenú rozprávku 
17. 2. 2020 

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 Kubrá (KC Kubra) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/hladame-stratenu-rozpravku-55.html?page_id=9415 

Na základe indícií spolu nájdeme rozprávku, ktorú vám rodiča prečítajú v knižnici alebo doma. Podujatie 

je realizované v spolupráci s Materským centrom Srdiečko. 
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95 rokov trenčianskej knižnice 

17. 2. 2020 

10.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/95-rokov-trencianskej-kniznice.html?page_id=9416 

Vernisáž výstavy tematických fotografií, dokumentov a knižničných artefaktov, ktoré dotvárajú históriu 

verejnej knižnice v Trenčíne, pri príležitosti 95. výročia jej založenia (14. 2. 1925). 
 

 

Máme radi umenie 

18. 2. 2020 

17.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/mame-radi-umenie-20.html?page_id=9417 

Prezentácia umeleckej činnosti žiakov SZUŠ Trenčín (Ul. L. Novomeského) na pôde trenčianskej knižnice. 
 

 

Mjanmarsko (Barma) a Laos 
19. 2. 2020 

16.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/mjanmarsko-barma-a-laos.html?page_id=9406 

Autentická sonda do srdca juhovýchodnej Ázie. Poďte s nami do exotiky a spoznajte krajinu tisícich hôr i 

štát, kde sa zarába 60 dolárov mesačne prostredníctvom fotografií a zážitkov zohratých trenčianskych 

cestovateľov RÓBERTA MARGOČA a JOZEFA MIKOLÁŠKA! 
 

 

Ako žiť s depresiou? 
20. 2. 2020 

16.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/ako-zit-s-depresiou-1.html?page_id=9407 

Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia, tento raz na tému: „Čo je depresia, 

symptómy a liečba depresie“. Diskutuje: Mgr. T. SOVIŠOVÁ. Podujatie je organizované v spolupráci s 

OZ Ars Vivendi. 
 

 

Trenčianska Brezina včera a dnes 
25. 2. 2020 

16.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (spoločenská miestnosť) 

http://www.vkmr.sk/podujatia/trencianska-brezina-vcera-a-dnes.html?page_id=9418 

Interaktívna beseda s milovníkom regionálnych dejín VOJTECHOM BRABENCOM, tentoraz na 

širokospektrálnu tému „Brezina“ s dôrazom na jej históriu, objekty či možnosti spoločenského života.  
 

 

Píšem, píšeš, píšeme 

1. 2. – 29. 2. 2020 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 
Vyhlásenie 18. ročníka literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií pod záštitou Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Uzávierka súťaže: 17. 4. 2020. 

Bližšie informácie: 032/7460715; deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk. 
 

 

Čítajme všetci, čítanie je super 

1. 2. – 29. 2. 2020 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 

Vyhlásenie jubilejného 56. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní 

v školskom roku 2019/2020. 

Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: www.vkmr.sk 
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Vitajte v knižnici! 
1. 2. – 29. 2. 2020 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ v knižnici. Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou 

zážitkového čítania či tvorivých dielní. 

Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: deti@vkmr.sk, 

juh@vkmr.sk, dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk. 
 

 

Pasovanie prvákov v knižnici 
1. 2. – 29. 2. 2020 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 

Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis do knižnice. Pre ľahšie 

zoznámenie s písmenkami dostanú čitateľské preukazy na celý rok zdarma. Zároveň im bude predstavené 

kráľovstvo detských rozprávok, kde pochopia, čo všetko im knižnica ponúka. 

Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie informácie: www.vkmr.sk. 
 

 

Kto je rýchlejší (zážitkové čítanie) 
1. 2. – 29. 2. 2020 

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

Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny v knižnici hravou formou s dramatizovaným 

čítaním z knižky Iryny Zelyk. 

Bližšie informácie: 032/7460715; deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk. 
 

 

Miniburza kníh 
1. 2. – 29. 2. 2020 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2 

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

symbolický poplatok. 
 

 

VÝSTAVY A VÝSTAVKY ● FEBRUÁR 2020 
 

95 rokov trenčianskej knižnice 
17. 2. – 29. 2. 2020 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (priestor pred spoločenskou miestnosťou) 

Výstava tematických fotografií, dokumentov a knižničných artefaktov, ktoré dotvárajú 95-ročnú históriu 

verejnej knižnice v Trenčíne, založenú 14. 2. 1925. 
 

 

Politika a politická kultúra 
1. 2. – 29. 2. 2020 

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

Výstavka kníh a tematických dokumentov z fondu trenčianskej knižnice inštalovaná pri príležitosti 

nadchádzajúcich volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020. 
 

 

Veselé fašiangy 
1. 2. – 29. 2. 2020 

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

Tematická výstavka približujúca aktuálnu spoločenskú tému – fašiangový čas radosti, hojnosti a veselosti. 
 

 

Výber na Hviezdoslavov Kubín 

1. 2. – 29. 2. 2020 

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

Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým! 
 


