
Kultúrno-výchovné podujatia Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

FEBRUÁR 2023 

 

„Jubilanti mesiaca“: online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme 

okrúhle jubileá regionálnych osobností (František Viktor Podolay, Ľudmila Ješková) 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – regionálne oddelenie 

  

Interaktívne hodiny pre žiakov ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – regionálne oddelenie 

  

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ a študentov SŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – regionálne oddelenie 

 

Odborná prednáška spisovateľa a cestovateľa Svetozára Krna pre SOŠ stavebné 

a verejnosť - prezentácia cestopisu Nepál v monzúnovom šate 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – náučné oddelenie 

 

Zbierka kníh cudzojazyčnej literatúry pre učiteľov a deti v rozvojových krajinách: 

charitatívna činnosť Považskej knižnice v spolupráci s dobrovoľníkmi a verejnosťou 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – náučné oddelenie 

 

Výzdoba priestorov k téme: rok 2023 – Rok Matice slovenskej 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – náučné oddelenie 

 

Interaktívne hodiny pre žiakov ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – náučné oddelenie 

 

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ a študentov SŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – náučné oddelenie 

 

Najlepší čitateľ oddelenia beletrie za rok 2022: slávnostné vyhlásenie najlepšieho 

čitateľa 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

6. február: Svetový deň bez mobilu: príspevok na FB 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

12. február: Svetový deň manželstva: pozvanie čitateľských manželských párov na 

posedenie v knižnici, spojené s čítaním tematických príbehov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

14. február: Deň zaľúbených: príspevok na FB                      

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

                                     



15. február: Deň osamelých: posedenie s členmi o.z. Zdravá duša 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

21. február: Medzinárodný deň turistických sprievodcov: beseda pre študentov 

SŠ s členom ČZOPK  

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

Interaktívne hodiny pre žiakov ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

Informačné hodiny pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ na požiadanie 

pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

Literárne hodiny pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ na požiadanie 

pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

Návšteva a tematické čítanie v CSS a DS: na požiadanie sociálnych pracovníčok 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

Výmena kníh: bezbariérová bytovka v Jelšovom 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie beletrie 

 

Najlepší čitateľ oddelenia pre deti a mládež za rok 2022: slávnostné vyhlásenie 

najlepšieho čitateľa 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Knižničný karneval – beseda o fašiangoch a karnevaloch, tvorba masiek – tvorivé 

dielne 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Maľované čítanie – fašiangová tematika 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Zážitkové čítanie pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ: zimné príbehy 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Vzdelávacie prezentácie a literárne hodiny na rôzne témy pre deti MŠ a žiakov 

ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Interaktívne hodiny pre žiakov ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 



 

Informačné hodiny pre žiakov MŠ a ZŠ: na požiadanie pedagógov  

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Slávnostné kolektívne zápisy pre 1. a 2. ročník ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

 

Odkiaľ k nám prišiel Valentín: vzdelávacia beseda pre žiakov ZŠ  

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

 

„Nebuď sám“: spolupráca ŠK a CSS Bystričan 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

 

Hráme sa s básničkami, s túlavými písmenkami: pre deti MŠ 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

 

Život zvierat v encyklopédiách: prezentácia pre ŠŠI 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

 

Informačná výchova pre deti MŠ a žiakov ZŠ: na požiadanie pedagógov 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

 

„Päť týždňov v balóne“: zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – pobočka Rozkvet 

 

Slovenské zvyky a tradície – fašiangy: beseda pre žiakov ZŠ o fašiangových 

zvyklostiach kedysi a dnes, vysvetlenie nárečových slov napr. harovce, krapne, 

pampúchy a pod  

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – pobočka Rozkvet 

 

„O šľahačkovej hore“: zážitkové čítanie pre deti MŠ z knihy Osmijankove rozprávky 

od Kristy Bendovej 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – pobočka Rozkvet 

 

„Hlúpa myška“: čítanie s porozumením pre deti MŠ z knihy Daj ma mamička, daj ma 

do školy 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – pobočka Rozkvet 

 

Literárna tajnička: Jules Verne 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – pobočka Rozkvet 

 

 

 


