
 

PREHĽAD KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ ● FEBRUÁR 2022 
www.vkmr.sk ● vkmr@vkmr.sk ● 032/746 0711 

Podujatia organizujeme v súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 5/2022 

v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia Covid-19). 
 

Babi, pošli mi to mejlom 
2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2. 2022 (každú stredu) 

8.00 h 

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

http://www.vkmr.sk/sluzby/pocitacovy-kurz-babi-posli-mi-to-mejlom.html?page_id=9999 

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

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/7708314. 
 

 

Literárny klub Omega 

3. 2. 2022 

16.00 h 

Centrum pre rodinu Trenčín, Farská 52 

https://www.vkmr.sk/podujatia/literarny-klub-omega-37.html?page_id=10328 

Pozvánka do Literárneho klubu Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne pre všetkých 

priaznivcov literatúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby. 
 

 

Matej Zámečník: Nezábudka a Divozel  
11. 2. 2022 

9.30 h  

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 (detská izba) 

https://www.vkmr.sk/podujatia/m.-zamecnik-nezabudka-a-divozel.html?page_id=10327 

Beseda so spisovateľom MATEJOM ZÁMEČNÍKOM o jeho ekologických knihách pre deti. Odpútajte 

sa od displejov a skúmajte s nami okolitý svet a krásy v ňom ukryté. Počet miest je obmedzený, účasť 

treba vopred nahlásiť (032/7460715, deti@vkmr.sk). 
 

 

Exotika počas pandémie: Kostarika 2021/2022 
16. 2. 2022 

16.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/exotika-pocas-pandemie-kostarika-2021-2022.html?page_id=10326 

Autentická sonda do Karibiku v ére koronavírusu. Spoznajte s nami prvú krajinu na svete, ktorá zrušila 

svoju armádu, aby mohla financie použiť do vzdelania. Hostia – cestovatelia: RÓBERT MARGOČ a 

JOZEF MIKOLÁŠEK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vkmr.sk/sluzby/pocitacovy-kurz-babi-posli-mi-to-mejlom.html?page_id=9999
https://www.vkmr.sk/podujatia/literarny-klub-omega-37.html?page_id=10328
https://www.vkmr.sk/podujatia/m.-zamecnik-nezabudka-a-divozel.html?page_id=10327
https://www.vkmr.sk/podujatia/exotika-pocas-pandemie-kostarika-2021-2022.html?page_id=10326


PONUKA PRE ŠKOLY ● FEBRUÁR 2022 
 

Zažeň nudu s knižnicou 
1. 2. – 28. 2. 2022 

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

Séria online kreatívnych podujatí zameraných na podporu čítania a propagáciu detských kníh priebežne 

zverejňovaných na facebookovom profile „Deti VKMR“. Bližšie informácie: facebook.com/deti.vkmr, 

deti@vkmr.sk, 032/7420715. 
 

 

Píšem, píšeš, píšeme 
1. 2. 2022 

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

Vyhlásenie 20. ročníka literárnej súťaže žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja.  

Uzávierka súťaže: 30.4. 2022. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 032/7420715. 
 

 

Čítajme všetci, čítanie je super + Kto je najaktívnejší čitateľ? 
1. 2. 2022 

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

Vyhlásenie 58. ročníka motivačnej súťaže zameranej na podporu čítania, ktorá spočíva v pravidelnom 

navštevovaní knižnice, účasti na vzdelávacích aktivitách, besedách a hlavne vypožičiavaní a čítaní kníh. 

Novinkou je súťaž o najaktívnejšieho detského čitateľa: výhercov budeme odmeňovať mesačne a tiež po 

skončení súťaže. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 032/7420715. 
 

 

Vitajte v knižnici! 
1. 2. – 28. 2. 2022 

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. – 28. 2. 2022 

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. 
 

 

VÝSTAVY A VÝSTAVKY ● FEBRUÁR 2022 
 

Medzinárodný deň materinského jazyka 
1. 2. – 28. 2. 2022 

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

Interdisciplinárna výstavka kníh, sprievodných dokumentov a predmetov venovaná Medzinárodnému dňu 

materinského jazyka (21. 2.) vyhlásenému Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu 

a kultúru (UNESCO). 
 

 

Ján Hrušovský (1892–1975) 
1. 2. – 28. 2. 2022 

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

Výstavka kníh a tematických dokumentov z fondu trenčianskej knižnice pri príležitosti 130. výročia 

narodenia prozaika, novinára, esejistu, rodáka z Nového Mesta nad Váhom Jána Hrušovského. 
 

 

Vedecké experimenty 

1. 2. – 28. 2. 2022 

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! 
 


