
 

PREHĽAD KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ ● OKTÓBER 2022 
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Babi, pošli mi to mejlom 
5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. 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. 
 

 

TAM HORE: Nevypovedané príbehy tatranských chát  
5. 10. 2022 

16.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/tam-hore-nevypovedane-pribehy-tatranskych-chat.html?page_id=10827 

Prezentácia rovnomennej knihy, projekcia fotografií a beseda o historkách, ale aj skutočných legendách, ktoré 

by nemali ujsť žiadnemu fanúšikovi hôr. Ich autorom je publicista SAMUEL MAREC, ktorého otec robil 

chatára na troch vysokohorských chatách. 

 

 

Literárny klub Omega s A. Prnovou 

6. 10. 2022 

16.00 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/literarny-klub-omega-s-a.-prnovou.html?page_id=10836 

Pozvánka do Literárneho klubu Omega pri VKMR pre všetkých priaznivcov literatúry spojená s 

prezentáciou novej básnickej zbierky členky LK Omega ANNY PRNOVEJ. 
 

 

Jiří Jilík: Bohyne zo Žítkovej  
11. 10. 2022 

16.30 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/jiri-jilik-bohyne-zo-zitkovej.html?page_id=10828 

Autorské čítanie a rozprávanie spisovateľa a folkloristu JIŘÍHO JILÍKA o stretnutiach s poslednou 

žítkovskou bohyňou Irmou Gabrhelovou. Vydajte sa s nami po stopách ľudovej mágie na Moravských 

Kopaniciach! Podujatie je spojené s prezentáciou doplneného vydania knihy Žítkovské čarování a projekciou 

dokumentárneho filmu Horenka Chabová o živote na žítkovských kopaniciach. 

 

 

Syndróm vyhorenia  
20. 10. 2022 

16.00 h 

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

https://www.vkmr.sk/podujatia/co-je-hranicna-porucha-osobnosti-1.html?page_id=10804 

Diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia na tému „Kedy hovoríme o syndróme vyhorenia? 

Štádiá a prevencia syndrómu vyhorenia“. Diskutuje: MUDr. Z. TOMANEKOVÁ. Podujatie je 

organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi. 
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PONUKA PRE ŠKOLY ● OKTÓBER 2022 
 

Píšem, píšeš, píšeme 
3. 10. – 31. 10. 2022 

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, 032/7420715. 
 

 

Čítajme všetci, čítanie je super + Kto je najaktívnejší čitateľ? 
3. 10. – 31. 10. 2022 

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, 032/7420715. 
 

 

Zažeň nudu s knižnicou 
3. 10. – 31. 10. 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: deti@vkmr.sk, 032/7420715. 
 

 

Vitajte v knižnici! 
3. 10. – 31. 10. 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 
3. 10. – 31. 10. 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 (www.vkmr.sk). 
 

 

VÝSTAVY A VÝSTAVKY ● OKTÓBER 2022 
 

Knieža Matúš (* 1932) 
1. 10. – 31. 10. 2022 

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

Výstavka kníh a tematických dokumentov pri príležitosti životného jubilea významného slovenského 

historika, odborníka na stredoveké dejiny, spisovateľa, vysokoškolského pedagóga, rodáka 

z Trenčianskeho kraja Prof. PhDr. MATÚŠA KUČERU, DrSc. 
 

 

Vesmír a jeho zákutia 

1. 10. – 31. 10. 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! 
 


