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Babi, pošli mi to mejlom 
1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. 2023 (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. 
 

 

Prázdniny v knižnici 
1. 3. – 3. 3. 2023 

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

Zábavné aktivity pre prázdninujúce deti v sprievode dospelých pri tvorivých dielňach, zaujímavých 

knihách alebo spoločenských hrách. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. Kontakty: 

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

 

Hlúpy Jano v sieti (Rozprávky o počítačoch a iných zázrakoch 21. storočia) 

8. 3. 2023 

8.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Dlhé Hony (Družba Drama Studio) 

https://www.vkmr.sk/podujatia/hlupy-jano-v-sieti.html?page_id=11141 

Zážitkové čítanie knihy Petra Stoličného pre deti ZŠ o nástrahách internetu, kyberšikane a hoaxoch 

v podaní hercov KAMILA BYSTRICKÉHO a TOMÁŠA PLÁNKU. Počet miest je obmedzený, účasť 

treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/6522086, dlhehony@vkmr.sk. 
 

 

Daniela Dvořáková: Kráľovné či vládkyne? 

8. 3. 2023 

16.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/daniela-dvorakova-v-trencianskej-kniznici.html?page_id=11126 

Prednáška historičky DANIELY DVOŘÁKOVEJ, špecialistky na stredoveké dejiny Slovenska a 

Uhorska, na tému „Postavenie stredovekej kráľovnej v našich dejinách“. 
 

 

Je nás počuť? 
8. 3. 2023 

15.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2 

Verejné čítanie literatúry v trenčianskej knižnici v rámci celoslovenského projektu s cieľom upozorniť na 

dôležitosť čítania a krásu literatúry. Podujatie je organizované v rámci Týždňa slovenských knižníc. 
 

 

Silvia Havelková v trenčianskej knižnici 
9. 3. 2023 

10.30 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Juh (KC Aktivity) 

https://www.vkmr.sk/podujatia/silvia-havelkova-v-trencianskej-kniznici.html?page_id=11128 

Interaktívna beseda žiakov ZŠ so spisovateľkou SILVIU HAVELKOVOU o jej literárnej tvorbe pre deti 

a mládež. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť (032/6523314, juh@vkmr.sk). 
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Michal Slanička v detskej izbe VKMR 
9. 3. 2023 

10.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/michal-slanicka-v-detskej-izbe-vkmr.html?page_id=11129 

Beseda s redaktorom a moderátorom RTVS, spisovateľom MICHALOM SLANIČKOM, spojená s 

prezentáciou jeho literárnej tvorby pre deti a mládež. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred 

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

 

Michal Slanička: Pliaga 
9. 3. 2023 

16.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/michal-slanicka-pliaga.html?page_id=11109 

Beseda s redaktorom a moderátorom RTVS, spisovateľom MICHALOM SLANIČKOM, spojená s 

prezentáciou románu – príbehu lásky na pozadí cholerovej epidémie a roľníckeho povstania v roku 1831. 
 

 

Matej Rumanovský: Príbeh nekonečných koncov 
10. 3. 2023 

16.00 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/matej-rumanovsky-pribeh-nekonecnych-koncov.html?page_id=11124 

Beseda so spisovateľom, Trenčanom MATEJOM RUMANOVSKÝM nielen o jeho románe Príbeh 

nekonečných koncov. Podujatie je organizované v spolupráci s Literárnym klubom Omega v Trenčíne. 
 

 

Jozef Tinka: Rozprávky z uzlíka 
16. 3. 2023 

10.00 h 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Dlhé Hony (Družba Drama Studio) 

https://www.vkmr.sk/podujatia/jozef-tinka-rozpravky-z-uzlika.html?page_id=11130 

Beseda žiakov so spisovateľom JOZEFOM TINKOM spojená so zážitkovým čítaním pri príležitosti Dňa 

ľudovej rozprávky. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť: 032/6522086, dlhehony@vkmr.sk. 
 

 

Ako uzavrieť mier so svojou minulosťou? 
16. 3. 2023 

16.00 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/ako-uzavriet-mier-so-svojou-minulostou.html?page_id=11125 

Diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia na tému „O dôsledkoch traumatických zážitkov, 

ich vplyv na každodenný život“. Diskutuje: MUDr. D. RALAUS. Podujatie je organizované v spolupráci 

s OZ Ars Vivendi. 
 

 

BOOK Tour 
20. 3. – 24. 3. 2023 

10.30 h 

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

Študentky a študenti Piaristického gymnázia v Trenčína predstavia formou výstavy svoje projekty 

o obľúbených knihách. 
 

 

Záhadná a nepoznaná Saudská Arábia 
23. 3. 2023 

16.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/zahadna-a-nepoznana-saudska-arabia.html?page_id=11107 

Cestovateľská beseda s MARTINOM ĎURIKOVIČOM o jeho zážitkoch z potuliek po Arabskom 

polostrove – bez cestovky. Nazrite s nami do tajomného kráľovstva, o ktorom každý počul, ale nikto ho 

(do roku 2019) poriadne nevidel! Podujatie je organizované v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“. 
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Noc s Andersenom (s Lenkou Šingovskou)  
31. 3. 2023 

17.00 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/noc-s-andersenom-s-lenkou-singovskou.html?page_id=11127 

Dobrodružné medzinárodné podujatie pre deti v prostredí kníh s programom plným hier a zábavných 

úloh. Literárny hosť: LENKA ŠINGOVSKÁ, autorka pútavého projektu „Slovensko – krajina plná 

tajomstiev“. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť (032/7460715, deti@vkmr.sk). 
 

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC VO VEREJNEJ KNIŽNICI M. REŠETKU V TRENČÍNE 

6. 3. – 12. 3. 2023 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská 

Popri bohatom kultúrnom programe pre deti i dospelých počas 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc 

VKMR poskytuje: bezplatný zápis nových čitateľov do knižnice; vrátenie premeškaných výpožičiek kníh 

bez sankčných poplatkov; bezplatné používanie internetu (max. 30 minút) pre registrovaných čitateľov na 

Jaselskej ulici; burzu vyradených kníh vo všetkých pracoviskách VKMR s mottom „Hľadáme knihám nový 

domov“ swap kníh pre deti a darčeky pre najaktívnejších čitateľov. Bližšie informácie: www.vkmr.sk. 

 

PONUKA PRE ŠKOLY ● MAREC 2023 
 

(Ne)bezpečný internet alebo Ako rozoznať hoax a fake news 
6. 3. – 10. 3. 2023 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 
Tematická aktivita s náučným kvízom a zážitkovou prezentáciou vybranej literatúry s podtitulom „Knižnice – 

záruka kvalitných informácií“. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť. Kontakty: deti@vkmr.sk, 

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

 

Píšem, píšeš, píšeme 
1. 3. – 31. 3. 2023 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 
Vyhlásenie 21. ročníka literárnej súťaže žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja.  

Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 032/7460715. 
 

 

Čítajme všetci, čítanie je super + Kto je najaktívnejší čitateľ? 
1. 3. – 31. 3. 2023 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež 
Vyhlásenie 59. 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, 032/7460715. 
 

 

Zažeň nudu s knižnicou 
1. 3. – 31. 3. 2023 

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: deti@vkmr.sk, 032/7460715. 
 

Vitajte v knižnici! 
1. 3. – 31. 3. 2023 

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. 3. – 31. 3. 2023 

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 (www.vkmr.sk). 
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VÝSTAVY A VÝSTAVKY ● MAREC 2023 
 

Vážme si vodu! 
1. 3. – 31. 3. 2023 

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

Výstavka kníh a tematických dokumentov pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.). 
 

 

Jar v knižnici: Poznáte rastlinky? 

1. 3. – 31. 3. 2023 

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

Tematická výstavka s podtitulom „Deti, zoznámte sa s niečím novým!“ 
 


