
 

 

INFORMAČNÁ PRÍPRAVA 
 
 
Zoznámite sa s históriou knižnice a jej funkciou v živote študenta. Aké sú 
podmienky registrácie v knižnici, čo všetko ponúka, ako si nájsť vybranú knihu, 
ako sa orientovať v on-line katalógu a mnoho iných užitočných informácií sa 
dozviete priamo v priestoroch trenčianskej knižnice na Jaselskej ulici. 

 
 

VŠETKO, ČO CHCEŠ VEDIEŤ 
 

 
Rím, Londýn, New York, Paríž... Séria príbehov plných fascinujúcich faktoch 
o ľuďoch, miestach, dejinách a kultúre týchto najzaujímavejších miest sveta 
z dielne Lonely Planet. Zážitkové čítanie plné nevšedných informácií a 
vtipných pohľadov autorov je zárukou humorného, ale i poučného podujatia.  

 
 

UKRADNUTÉ DETSTVO: LIDICE 1942 
 
 
O tom, že zážitkové čítanie môže byť aj na vážnejšiu tému, vás presvedčí 
dojemný skutočný príbeh s fiktívnymi postavami, jednoducho napísaný pre 
tínedžerov, v ktorom však nie sú žiadne drsné scény a ponúka nevšedný 
pohľad na holokaust „z druhej strany“. Miladu vďaka jej „árijským“ črtám 
vyberú spomedzi lidických detí a odvezú do výchovného tábora. Aký 
význam má posledná veta babičky, ktorú jej zašepkala pred odchodom - 
„Miladka, nezabudni, kto si.“ ? 

 
 

AKO SA VYZNAŤ V KOMIKSE? 
 
 
Nahliadnime spolu do netradičného média, akým je komiks. Ako vznikol, kto 
pri jeho príprave spolupracuje a ako sa vlastne má správne čítať? To všetko 
sa dozvieme na tvorivej hodinke v knižnici. Súčasťou je mini workshop, z 
ktorého si študenti odnesú vlastné vypracované komiksové listy. 

 
 

KNIŽNÉ HÁDANKY 

 

 
Dokážete uhádnuť obsah a kvalitu knihy podľa jej „obalu“? Trúfate si priradiť 
ukážku ku správnej knihe? Vybrané knihy určené presne pre vekovú kategóriu 
zúčastnených študentov inšpirujú k čítaniu.  

POZNÁTE DOBRE SVOJE MESTO? 
 
 
Spolu objavíme povesti o známych pamiatkach v blízkom okolí knižnice, čaro 
lesoparku Brezina, ktorý je len na skok od centra mesta, históriu ulíc a námestí v 
Trenčíne, predstavíme Vám Michala Rešetku – kňaza, vzdelanca, vydavateľa a 
zberateľa kníh, po ktorom je pomenovaná trenčianska knižnica a veľa iných 
zaujímavostí z nášho regiónu. 

 
 

SUPERŽENY 
 

 
Podujatie zamerané na inšpiráciu podľa príbehov 50 odvážnych a silných žien, 
ktoré sa nevzdali a okrem toho, že si splnili svoje sny, dokázali urobiť pre tento 
svet niečo naozaj výnimočné. 

 
 

PÔJDEM TAM, KAM PÔJDEŠ TY 
 

 
Na základe deja najlepšej tínedžerskej knihy roku 2018 sa spolu pozrieme na 
prežívanie bolesti po strate blízkej osoby a snahe nájsť svetielko a nádej do 
budúcnosti. Ako sa zachovať v prípade, ak vieme, že blízka osoba trpí 
depresiami, ubližuje si a nevie nájsť riešenie? Na koho sa môžeme obrátiť s 
prosbou o pomoc? 

 
 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
 

 
Netradičný a vtipný pohľad na krátky, ale činorodý život svetobežníka, ktorý sa práve 
vďaka svojej húževnatosti, odvahe a nezlomnej viere hlboko zapísal do dejín 
slovenského národa. Uhádnete, ktoré jedlo mal najradšej? Aký bol žiak? A čo jeho 
ľúbostný život...? 

 
 

VITAJTE V KNIŽNICI 
 

 
Viete, čo je MVS, rešerš, knižničný fond a aké špeciálne služby knižnica 
ponúka? Ukážeme si, ako správne vyhľadávať potrebné informácie a zvládnuť 

orientáciu v širokej ponuke kníh a časopisov. 


