Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 15.6.2020

Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE
MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2019

Materiál obsahuje:
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 za hlavnú činnosť
Komentár k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Piešťanského informačného centra
Komentár k vyhodnoteniu podnikateľskej činnosti
Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany

Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
za rok 2019
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko komisií MsZ:
Stanovisko Komisie pre legislatívu,právo, financie a podnikanie :
Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru :

Spracovateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK, Ing. R. Maron, ekonóm MsK
Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Piešťanského informačného centra za rok 2019 za HČ

Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany obsahuje prostriedky na činnosť a prevádzku knižnice a PIC; bol schválený MsZ mesta Piešťany dňa
13.12.2018 uznesením č. 186/2018 vo výške 398 670,-€ v časti príjmov a 398 6701,-€ v časti výdavkov, s transferom vo výške 386 670,-€, z toho bežný
transfer 386 670,-€ a kapitálový transfer vo výške 0,-€.
Uznesením MsZ č. 137/2019 zo dňa 7.11.2019 bol transfer mesta navýšený o 38 428,-€ a transfer mesta dosiahol celkovú sumu 425 098,-€.
Mestská knižnica v priebehu roka získala grantové prostriedky v sume 98 580,75,-€, z toho 2 280,75,-€ bolo prenesených z roka 2018,

vyúčtovaných bolo 56 623,94€, prenesených do roka 2020 bolo 41 956,81 €. Súčasťou prenesenej sumy je i 32 000,-€ z FPU, ktoré budú
v roku 2020 použité na rekonštrukciu osvetlenia v budove knižnice, ďalej 4456,81,-€ projektu Knihou ku vzdelaniu, 2500,-€ za cenu Knižnica roka,
a 3000,-€ projektu Priestor pre budúcnosť.
Suma 56 623,94,-€ grantových prostriedkov bola použitá na projekty ako napr. Festival slovenskej tvorby pre deti v sume 10 000,-€,
projekt Keď čítanie je čtení v sume 6 400,-€, projekt Poď z ulice do knižnice v sume 4 500,-€, projekt Stretnúť knihu v sume 12 000,-€, projekt
Zaži knihu v hodnote 7 900,-€, projekt Vitajte v našom svete v hodnote 7000,-€ a ďaľšie projekty.
Z uvedenej sumy 56 623,94€ bolo 651,-€ vynaložených na mzdové prostriedky, 13 305,-€ na materiálne výdavky a 42 667,86 na honoráre a služby.

Naše výdavky za hlavnú činnosť činili 498 528,96,-€, z toho výdavky na energie predstavovali 21 565,34,-€, opravy 3 272,53,-€, materiálne výdaje 40 212,17,-€.
Honoráre, služby, servis a pod. 103 682,56,-€, mzdy 223098,24,-€ odvody 78 923,01,-€ povinné socialne výdaje 14 670,12,-€ a iné.
Príjmy za hlavnú činnosť predstavovali sumu 540 485,77,-€, z toho 425 098,-€ bol transfer mesta, 98 580,75,-€ granty a 16 807,0,- € vlastné a ostatné príjmy.
Kapitálový transfer v roku 2019 nebol plánovaný.

Výdavková časť:
710 Kapitálový transfer -

MsK
Čerpanie
rozpočtu
432 634,60

PIC
Čerpanie
rozpočtu
65 894,36
0,00

Spolu
Čerpanie
rozpočtu
498 528,96
0,00

630 Spotreba materiálu rozp.pol.630
nákup kníh do knižničného fondu
noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knihovnícke časopisy
kancelárske potreby, tlačivá
technický materiál, tonery
materiálne náklady na podujatia
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
všeobecný materiál - knihovnícky a výstavnícky mater., vybavenie kuchyniek
záhradnícky, technický a inštalačný materiál, knihovnícke regále a iné
spotreba - benzín, mazivá a oleje
Grant - materiálne náklady na tvorivé dielne, výstavy, vernisáže a podujatia
Prístroje, zariadenia - tlačiareň, skrinky, stolíky,e-kasa, počítače, trezor
630 Spotreba energií
rozp. pol. 630
elektrická energia
vodné
plyn

39 377,58
9 366,02
1 638,93
1 187,84
2 297,76
1 398,10
1 158,10
4006,19

834,59

891,28
13 305,08
4 128,28
16 992,12
2 907,82
1 851,34
12 232,96

24,00

4 573,22
946,88
100,00
3 526,34

915,28
13 305,08
4 128,28
21 565,34
3 854,70
1 951,34
15 759,30

630 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630
drobné opravy, opravy panelov, sanit. zar., tech. Vybav
opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah,rôzne spotrebiče, technické vybavenie
630 Cestovné rozp.pol.630

3 101,16
1 883,36
1 217,80
792,60

171,38
0,00
171,38
0,00

3 272,54
1 883,36
1 389,18
792,60

370,28

86,36

456,64

92 695,99
1 399,49
1 388,96
224,16
1824
2 803,66

10 986,57
38,20
384,43
0,00
1 538,40
1 455,30

578,11
5 729,14
9 972,97
280,00

127,20
546,80
4 501,79

103 682,56
1 437,69
1 773,39
224,16
3 362,40
4 258,96
0,00
705,31
6 275,94
14 474,76
280,00

630 Náklady na reprezentáciu

rozp.pol.630

630 Ostatné služby rozp.pol.630
poštovné - upomienky, pozvánky a iné
telefónne služby
koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia
pripojenie k internetovej sieti
servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer
Korvín - účtovný softwer, licencie - antirírusový program, digitálna kronika
poplatky za propagáciu činnosti v médiách
tlač informačných materiálov, plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné
poplatky za hosting a outsting - knižničný software ARL
prepravné služby

342,00
48,19
315,50
104,90

40 212,17
9 366,02
1 638,93
1 187,84
2 639,76
1 446,29
1 473,60
4111,09

povinné revízie - komíny, zabez. systém, vozidlo, hasiace prístroje, klimatizácie
elektrospotrebiče, revízie kotlov a tlakových nádob
servis výťahu
poplatky za školenia pracovníkov
HW a SW služby, grafika webov a tlačených materiálov, update webového sídla
čistiace a upratovacie práce - čistenie okien, strojové čistenie podlahy
BOZP, PO, parkovanie, diaľ. známka, stočné
MVS a iné poplatky za služby
všeobecné služby - výtvarné služby, viazačské služby, technické služby
ozvučenie,osvetlenie, odmeny autorom, ubytovanie účinkujúcich, údržba auta
poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia
nájomné - priestory PIC
autorské zmluvy,podujatia mino projektov, spoluúčasť k projektom, výstavy, besedy,
výroba veľkoplošných objektov a ďaľšie
opakujúce sa projekty na podporu čítania MsK
Festival slovenskej a českej tvorby pre deti
Rok Milana Rastislava Štefánika
Zaži knihu
Keď čítanie je čtení, XI. ročník. Festival českej a slovenskej tvorby
Stretnúť knihu každý deň VII, Túlavá knižnica
Vitajte v našom svete VII.
Poď z ulice do knižnice, IV. ročník
Mzdové náklady rozp.pol.610 a rozp. pol. 630
610 mzdové náklady
630 mzdové náklady - dohody
610 mzdové náklady - grant
620 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

rozp.pol.620

620 Ostatné sociálne poistenie DDS rozp.pol.620
630 Zákonné sociálne náklady, náhrady PN, tvorba SF, stravné, rozp.pol.620
630 Daň z motorových vozidiel

rozp.pol.630

670,84
535,00
1 314,00
1 044,00
1 835,53
991,66
20,55
3 636,29

0,00

0,00
567,00
141,69
268,00
368,06
539,70

15 779,77

670,84
0,00
535,00
1 314,00
1 611,00
1 835,53
1 133,35
20,55
3 904,29
0,00
368,06
539,70

510,00

16 289,77
0,00
7 461,58
950,20
6 802,21
5 735,99
11 043,00
6 636,88
4 038,00

195 263,86
188 806,66
5 806,20
651,00

34 825,58
34 291,58
534,00

230 089,44
223 098,24
6 340,20
651,00

66 865,67

12 057,34

78 923,01

102,00

186,00

288,00

13 352,78

1 317,34

14 670,12

7 461,58
950,20
6 802,21
5 735,99
11 043,00
6 636,88
4 038,00

148,00

148,00

630 Ostatné dane a poplatky, vývoz komunálneho odpadu

rozp.pol.630

640 Ostatné výdavky na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640
640 Socialne výdavky na stravovanie rozp.pol.640
Odpisy DNM a DHM
630 Kurzové straty

rozp.pol.630

630 Ostatné finančné náklady
bankové poplatky
pokuty a penále
630 Splatná daň z príjmov

rozp.pol.630

rozp.pol.630

1 098,24

239,20

1 337,44

113,00
1 758,52

200,00
344,38

313,00
2 102,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602,80
587,10
15,70

72,40
72,40

675,20
659,50
15,70
0,00
0,00

65 894,36

540 485,77

0,00

(splatná daň z príjmov)

Príjmová časť:
212 Tržby z predaja služieb
prenájom priestorov na školenia, prednášky, voľby a pod.
tržby z predaja služieb na oddelení pre mládež - členský poplatok, upomienky,
poplatok za stratu knihy alebo preukazu
tržby z predaja služieb na oddelení pre dospelých - členský poplatok, upomienky,
poplatok za stratu knihy alebo preukazu, poplatok za vyhotovenie a tlač
rešerše, MVS (medziknižničné výpožičné služby)
reklama,

474 591,41

12 018,80
2 065,05
1 019,91

12 018,80
2 065,05
1 019,91

8 933,84

8 933,84

0,00

0,00

Výnosy z predaja prebytočného majetku

0,00

0,00

0,00

212 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(preplatok na plyne)

212 Úroky
(úroky)

Kurzové zisky

0,00

0,00

0,00

359 203,64
0,00
1 450,78
3 337,44

65 894,36

425 098,00
0,00
1 450,78
3 337,44
0,00

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

0,00

0,00

0,00

Výnosy z kapitálových transferov ŠR

0,00

0,00

0,00

(kurzové zisky)

292
292
292
292

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
Dotácie mesta na projekty
Vratky, preplatky, refundácie
Prijmy zo soc. fondu

312 Granty a príspevky

98 580,75

98 580,75

Kapitálový transfer

0,00

0,00

V Piešťanoch 1.6.2020

Komentár k vyhodnoteniu podnikateľskej činnosti za rok 2019
Podnikateľská činnosť nie je hlavnou náplňou činnosti MsK a PIC. Týka sa určitej oblasti
poskytovaných služieb ( prenájmy , reklamné služby , predaj vstupeniek , predaj darčekových
a upomienkových predmetov a iné ).

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2019
Položka

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2019

Výdavková časť

v€

Výdavky príspevkovej organizácie
611

Tarifný plat

2535,48

625

Odvody zákonné

602,51

630

Energie

758,51

630

Vodné stočné

67,22

630

Poštové služby

54,69

630

Tovar

630

Opravy

240,64

630

Servis

74,60

630

Propagácia

30,29

630

Služby

17,05

19 975,55

Výdavky spolu

24 356,54

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2019

Príjmová časť

v€

Položka

Príjmy príspevkovej organizácie
212

Príjmy z prenájmov

3361,00

223

Príjmy z predaja

26874,50

Príjmy spolu

30 235,82

Ku komentáru pripájame informáciu aj o hospodárskom výsledku po preúčtovaní oprávnených
nákladov z hlavnej činnosti na podnikateľskú činnosť, kde sme z podnikateľskej činnosti dosiahli zisk
pred zdanením v sume 137,21 €, pričom náklady dosiahli sumu 30 098,61 € a výnosy činili
30 235,82€.
Pokiaľ ide o výdavky a príjmy, medzi najvýznamnejšie výdavky môžeme spomenúť výdavky za
spotrebu tovaru v hodnote 19 975,55€, výdavky na mzdy vo výške 2 535,48€, odvody vo výške

602,51€, výdavky na úhradu energií vo výške 758,51€.
Výška príjmov dosiahla hodnotu 30 235,82€ a pozostávala z príjmov za prenájmy v hodnote 3 361,00€
a príjmov z predaja v sume 26 874,50€.

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum

Tabuľka nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti
účet

Názov
Nákladová časť

Skutočnosť spolu k 31.12.2019
v€

501

Náklady na materiál

481,42

502

Náklady na energie

1 121,70

504

Náklady na tovar

511

Náklady na opravy

518

Náklady na ostatné služby

1 388,73

521

Náklady na mzdy

5 256,23

524

Náklady na sociálne a zdravotné odvody

1 233,88

20 425,23

191,42

Náklady spolu
Účet

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2019

Výnosová časť

v€

602

Výnosy za prenájom

604

Výnosy z podnikateľskej činnosti
Výnosy spolu
Kladný hospodársky výsledok

Vypracoval: Ing. R. Maron, ekonóm
Schválil :

30 098,61

Ing. Galová Margita, riaditeľka MsK

V Piešťanoch 1.6.2020

3 391,32
26 844,50
30 235,82
137,21

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum

Vyhodnotenie rozpočtu 1-12 2019 HČ
polo
žka

Názov
Výdavková časť

Rozpočet
MsK

Rozpočet
PIC

2019
v€

2019
v€

Rozpočet
spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
MsK
Plnenie v %
PIC

Plnenie v %

2019
31.12.2019
MsK
31.12.2019
v€
v€
v€
Výdavky príspevkovej organizácie
/v€/

PIC

Skutočnosť
spolu
Plnenie v %
31.12.2019
v€

SPOLU

630 Spotreba materiálu

39 377,58

834,59

40 212,17

39 377,58

100,00%

834,59

100,00%

40 212,17

100,00%

630 Spotreba energie

16 992,12

4 573,22

21 565,34

16 992,12

100,00%

4 573,22

100,00%

21 565,34

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 101,16
792,60

171,38
0,00

3 272,54
792,60

3 101,16
792,60

100,00%
100,00%

171,38
0,00

100,00%
0,00%

3 272,54
792,60

100,00%
100,00%

370,28
86,36
456,64
370,28
92 695,99 10 986,57 103 682,56 92 695,99
189 457,66 34 291,58 223 749,24 189 457,66

100,00%
100,00%
100,00%

86,36
10 986,57
34 291,58

100,00%
456,64
100,00% 103 682,56
100,00% 223 749,24

100,00%
100,00%
100,00%

Nákup tovaru
630 Opravy a udržovanie
630 Cestovné
630 Náklady na reprezentáciu
630 Ostatné služby
610 Mzdové náklady
630
620
620
630
630
630
630
630
640

Mzdové náklady(doh.)
5 806,20
534,00
Zákonné sociálne poistenie
66 865,67 12 057,34
Ostatné soc.poistenie - DDS
102,00
186,00
Zákonné sociálne náklady
13 352,78 1 317,34
Splatné dane
148,00
0,00
Vývoz komunálného odpadu
1 098,24
239,20
Zmluvné pokuty a penále
0,00
0,00
Ost. pokuty a penále
15,70
0,00
Ostatné sociálne náklady, stravovanie 1 758,52
344,38

640 Ost.nákl.na prev.činnosti

113,00

200,00

6 340,20
78 923,01
288,00
14 670,12
148,00
1 337,44
0,00
15,70
2 102,90

5 806,20
66 865,67
102,00
13 352,78
148,00
1 098,24
0,00
15,70
1 758,52

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

534,00
12 057,34
186,00
1 317,34
0,00
239,20
0,00
0,00
344,38

100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

6 340,20
78 923,01
288,00
14 670,12
148,00
1 337,44
0,00
15,70
2 102,90

100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

313,00

113,00

100,00%

200,00

100,00%

313,00

100,00%

Odpisy dlhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Rezerva odstupné,odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00
587,10
0,00

0,00
72,40
0,00

0,00
659,50
0,00

0,00
587,10
0,00

0,00%
100,00%
0,00%

0,00
72,40
0,00

0,00%
100,00%
0,00%

0,00
659,50
0,00

0,00%
100,00%
0,00%

432 634,60 65 894,36 498 528,96 432 634,60

100,00%

65 894,36

100,00% 498 528,96

100,00%

0,00

0,00%

0,00

432 634,60 65 894,36 498 528,96 432 634,60

100,00%

65 894,36

Kurzové rozdiely
630 Ostatné finančné náklady
630 Splatná daň z príjmu
Výdavky spolu
710 Kapitálový transfér
Spolu

polo
žka

Názov
Príjmová časť

0,00

0,00

Rozpočet
MsK

Rozpočet
PIC

Rozpočet
spolu

2019
v€

2019
v€

2019
v€

212 Tržby z predaja služieb
12 018,80
Tržby za tovar
0,00
212 Za prebytočný hnut. majetok
0,00
212 Tržby z predaja materialu
0,00
292 Zúčtovanie preplatkov, vratiek, refundácii
1 450,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

292 Príjmy sociálneho fondu
242 Úroky
Kurzové zisky

0,00
0,00
0,00

292 Prevádz.dotácie /čerpanie/
292 Dotácia mesta na projekty

0,00

3 337,44
0,00
0,00

Skutočnosť
Skutočnosť
MsK
Plnenie v %
PIC
31.12.2019
v€

MsK

Príjmy príspevkovej organizácie
12 018,80 12 018,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
1 450,78
1 450,78
0,00%

100,00%

Plnenie v %
PIC

Skutočnosť
spolu
Plnenie v %
31.12.2019
v€

SPOLU

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

3 337,44
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

100,00% 425 098,00

100,00%

359 203,64 65 894,36 425 098,00 359 203,64

100,00%

65 894,36

0,00%

0,00

0,00

100,00% 498 528,96

12 018,80
0,00
0,00
0,00
1 450,78

0,00
0,00

0,00

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00

0,00

/ v €/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 337,44
0,00
0,00

0,00

3 337,44
0,00
0,00

31.12.2019
v€

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

Transfery-maj.obst.zo zdrojov
mesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Transfery-maj.obst.zo ŠR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00
98 580,75

0,00
0,00

0,00
98 580,75

0,00
98 580,75

0,00%
0,00%

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00
98 580,75

0,00%
0,00%

Príjmy spolu

474 591,41 65 894,36 540 485,77 474 591,41

100,00%

65 894,36

100,00% 540 485,77

100,00%

Kapitálový transfér
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00
474 591,41 65 894,36 540 485,77 474 591,41

0,00%
100,00%

0,00
65 894,36

0,00%
0,00
100,00% 540 485,77

0,00%
100,00%

359 203,64 65 894,36 425 098,00 359 203,64

100%

65 894,36

100% 425 098,00

100%

311 Granty+príspevky mimo VS
312 Granty+príspevky

354 Prevádz.dotácie /poskyt./
V Piešťanoch 1.6.2020

Schválil: Ing.Margita Galová
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1. Informácie o knižnici
Verejné knižnice sú nielen najpočetnejším typom knižníc na svete, ale svojimi službami sú zo všetkých typov knižníc
najbližšie k občanom a k miestnej komunite v mieste svojho pôsobenia, čím sú veľmi dôležité pre celú spoločnosť.
Mestská knižnica mesta Piešťany (ďalej len MsK) ako verejná knižnica plní úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona o
knižniciach č.126/2015 Z.z. a zo Zriaďovacej listiny vydanej s účinnosťou od 1.1.1994. Naša knižnica patrí od roku
2002 medzi vybrané knižnice na Slovensku, ktoré získali status Partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky. Sme jedinou knižnicou na území SR, ktorá v novembri 2002 zriadila a od februára 2003 spravuje mestskú
turistickú kanceláriu - Piešťanské informačné centrum (ďalej PIC) a tak poskytujeme informačné služby domácim i
zahraničným návštevníkov prostredníctvom budovania regionálnych databáz. Mestská knižnica mesta Piešťany sa
postupným vývojom vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú informačnú a kultúrnu inštitúciu, ktorá poskytuje
komplexné knižnično-informačné služby širokému spektru návštevníkov a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia
regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Pravidelne pripravuje stretnutia s autormi kníh – spisovateľmi,
ilustrátormi a inými známymi osobnosťami, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, prevenčné či vzdelávacie podujatia,
výstavy, prednášky, semináre a pod. V posledných dvoch desaťročiach sa špecializujeme predovšetkým na prácu s detským
čitateľom a pripravujeme programy, ktorých hlavným cieľom je podporiť čítanie detí a mládeže. Zároveň knižnica slúži
ako komunitné centrum poskytujúce svoje služby všetkým skupinám občanov mesta a regiónu, domácim i zahraničným
návštevníkom.

Rozvojové plány našej knižnice
Rozvojové plány knižnice vyplývajú predovšetkým zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 a
sú v súlade so Smernicou IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) pre služby verejných
knižníc z roku 2010:

•

zabezpečovať slobodný prístup k informáciám alebo k iným verejným informačným zdrojom odborného, študijného,
kultúrneho alebo záujmového charakteru a sprístupňovať knižničný fond a informačné zdroje individuálnym a
inštitucionálnym používateľom;

•

zvyšovať kvalitu knižnično-informačných služieb a neustále rozširovať a zatraktívňovať priestory pre používateľov,
modernizovať technické a interiérové vybavenie oddelení knižnice a vytvárať vzdelávacie a oddychové zóny;

•
•
•

organizovať prieskumy o spokojnosti s poskytovanými službami, uľahčovať prístup k fondom;

•
•

zabezpečiť prístup k fulltextovým elektronickým zahraničným periodikám;

•
•

pokračovať v projekte elektronickej ochrany knižničných fondov prostredníctvom RFID technológie;

•

získavať iné finančné zdroje (projekty, sponzori atď.) na rozvojové programy knižnice, interiérové a technické
vybavenie, dopĺňanie knižničného fondu, organizovanie odborných a kultúrnych podujatí;

•
•

podporou a propagovaním čítania prispieť k odstráneniu druhotnej negramotnosti a rozvoju čitateľských návykov;

zabezpečiť ďalší rozvoj a rozšírenie knižničných fondov;
skvalitňovať činnosť knižnice na úseku akvizície, spracovania a ochrany knižničných fondov, bibliografie, organizovať
podujatia so zreteľom na požiadavky používateľov;
naďalej spracovávať, archivovať a sprístupňovať informácie o osobnostiach a aktivitách knižnice, mesta a regiónu
prostredníctvom Digitálnej kroniky;
podporovať celoživotné vzdelávanie používateľov, ďalšie vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie,
počítačovej a komunikačnej gramotnosti;získavať iné finančné zdroje (projekty, sponzori atď.) na rozvojové programy
knižnice, interiérové a technické vybavenie, dopĺňanie knižničného fondu, organizovanie odborných a kultúrnych
podujatí;

ponukou podujatí prispievať k zmysluplnému tráveniu voľného času detí.
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2. Činnosť knižnice za rok 2019
Činnosť knižnice vyplýva z jej základného poslania daného Zriaďovacou listinou platnou od 1. 1. 1994.

Výpožičné služby
•
•
•
•

absenčné výpožičky beletrie a odbornej literatúry
prezenčné sprístupňovanie literatúry z odbornej príručnej knižnice
prezenčné sprístupňovanie novín a časopisov
predlžovanie výpožičnej lehoty a rezervácia dokumentov

Informačné služby
•
•
•
•
•
•

regionálne, faktografické a bibliografické informácie
faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života
konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
rešeršné služby
2 informačné terminály na území mesta
prostredníctvom PIC plníme funkciu regionálneho informačného bodu

Iné služby
•
•
•
•
•
•
•
•

medziknižničná výpožičná služba (MVS)
verejný prístup na internet; voľne dostupná wifi sieť v priestoroch celej knižnice
responzívny web
kopírovanie čiernobielych formátov A3, A4
poskytovanie priestorov pre jazykové a rekvalifikačné kurzy
edičná, vydavateľská a propagačná činnosť
bezbariérový prístup pre vozíčkarov a rodičov s kočíkmi
nápojový automat

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby sú hlavnými výstupmi činnosti knižnice a sú poskytované bezplatne. Na
priamej realizácii služieb pre používateľov sa podieľajú: oddelenie pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti a mládež.
V roku 2019 bola knižnica pre návštevníkov otvorená v dňoch pondelok – piatok, denne od 8.30 h do 19.00 h; t. j. spolu
52,5 hodín týždenne. Okrem toho sme počas mnohých víkendových dní organizovali aj podujatia pre rodiny s deťmi.

Používatelia
Používateľské zázemie našej knižnice je veľmi rozmanité. Našimi používateľmi sú deti a mladí ľudia navštevujúci všetky
typy škôl, dospelí čitatelia v produktívnom veku, ženy na materskej, nezamestnaní, seniori, domáci i zahraniční návštevníci
mesta, kúpeľov a regiónu, ako aj občania sociálne či zdravotne znevýhodnení.
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Údaje za rok 2019
Aktívni používatelia

6 025

- z toho používatelia do 15 rokov

2 406

Návštevníci knižnice spolu

163 367

Počet návštevníkov na podujatiach knižnice

119 111

Návštevníci internetu pre verejnosť

1 708

2.1 Akvizícia a spracovanie knižničného fondu
Akvizícia knižničného fondu sa realizovala v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi knižnice. Pri akvizícii boli
uplatňované zásady doplňovania knižničných fondov a zohľadnené boli i potreby a návrhy používateľov, demografický
vývoj na území mesta a požiadavky stredných a vysokých škôl na území mesta. Výber a nákup knižničného fondu realizovali
zodpovední pracovníci knižnice na základe edičných plánov vydavateľstiev, internetového prieskumu a v spolupráci s
kníhkupcami a distribučnými agentúrami.
Celkový fond MsK tvoria slovenské a inojazyčné knihy a periodiká.
V roku 2019 do knižničného fondu našej knižnice pribudlo celkovo 1934 knižničných jednotiek, z toho bolo
zakúpených 1702 a darom získaných 232.
Na obnovu knižničného fondu sme opäť využili možnosť financovania z FPU. V roku 2019 sme obohatili našu knižnicu o
knižné jednotky v celkovej hodnote 17 128,12 EUR.

2.2 Spracovanie knižničného fondu
Pri spracovaní sme dodržiavali medzinárodné štandardy. Knižničný fond je spracovaný v systéme ARL a je prístupný na
všetkých oddeleniach formou voľného výberu. Všetky dokumenty získané akvizíciou sú sprístupnené v on-line katalógu
knižnice; čitateľom k lepšej orientácii prispievajú aj skenované obálky kníh.

2.3 Ochrana knižničného fondu
Vychádzajúc zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva sme v uplynulých rokoch začali realizovať projekt elektronickej
ochrany knižničných fondov sprístupňovaných vo voľnom výbere. V projekte elektronickej ochrany knižničných fondov
pokračujeme nákupom RFID etikiet, ktoré prispievajú k rozšíreniu zabezpečenia knižničných fondov vo voľnom výbere
a k efektívnejšiemu spracovaniu fondov v rámci knižničného systému ARL. Naším cieľom je vyššia spokojnosť používateľov
(rýchlejšia obsluha vďaka RFID technológii) a pozitívne pôsobenie na čitateľa vďaka zavádzaniu nových technológií.
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2.4 Výpožičné služby
V roku 2019 bolo z fondu knižnice vypožičaných spolu 139 177 knižničných jednotiek.

139 177

Výpožičky spolu
Oddelenie pre dospelých

93 045

Oddelenie pre deti a mládež

46 132

Z toho:

2.5 Informačné služby
Útvar knižnično-informačných služieb poskytoval pre verejnosť: bibliograficko-informačné služby formou bibliografií,
písomných a ústnych faktografických informácií.
Pracovníkmi knižnice boli používateľom poskytované informácie o službách a fondoch knižnice, o spôsoboch vyhľadávania
dokumentov, informácie z on-line katalógov, vybavovali sa telefonické požiadavky používateľov a požiadavky prichádzajúce
elektronickou poštou. Novým používateľom sa predvádzali a vysvetľovali možnosti vyhľadávania v elektronickom katalógu,
objednávanie dokumentov, rezervovanie, prolongovanie a prezeranie konta čitateľa.
Pracovníci mestskej knižnice vypracovali spolu 28 rešeršných požiadaviek k bakalárskym, diplomovým a dizertačným
prácam. Rešerše sa týkali predovšetkým oblasti pedagogiky, sociálnej starostlivosti, ekonomiky a marketingu. Zadávatelia
boli študenti stredných a vysokých škôl a ľudia v produktívnom veku.

Medziknižničná výpožičná služba
Prostredníctvom tejto služby bolo v roku 2019 zrealizovaných spolu 84 výpožičiek dokumentov v rámci národnej
medziknižničnej služby (MVS) – z toho 2 MVS iným knižniciam a 82 MVS z iných knižníc.

3. Automatizácia a internetizácia knižnice
3.1 Automatizácia
Knižnica poskytuje svojim používateľom plne automatizované služby, celý knižničný fond je spracovaný v elektronickej
podobe. Používateľom je k dispozícii elektronický on-line katalóg dostupný 24 hodín denne, ktorý ponúka neobmedzený
prístup k informačným zdrojom o našom knižničnom fonde.
Prostredníctvom elektronického katalógu môžu používatelia získať informácie o dostupnosti knižného titulu, rezervovať
a objednať si ho cez internet. Výhodou je, že prístup k týmto službám môžu mať užívatelia priamo zo svojho pracoviska,
školy, či domáceho prostredia, čo značne urýchľuje a zjednodušuje prenos informácií. Podmienkou plného využívania
všetkých služieb elektronického on-line katalógu čitateľom je vlastnenie čitateľského preukazu, na základe ktorého môže
čitateľ požiadať o vytvorenie prístupového hesla, ktoré mu umožní prístup do svojho čitateľského konta. Po prihlásení si
čitateľ vie sám na diaľku urobiť rezerváciu vybraného knižného titulu, resp. požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty.

3.2 Internetizácia
V oblasti informačných technológií bola pozornosť venovaná najmä plynulej prevádzke informačných systémov na všetkých
pracoviskách knižnice, aktualizácii webovej stránky knižnice, prístupu ku katalógu, modernizácii IT a rozšíreniu siete.
V priestoroch knižnice je voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa naši návštevníci môžu vlastnými zariadeniami
(notebook, smartphone) pripojiť na internet.
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3.3 Správa, vývoj a aktualizovanie webovej stránky knižnice
MsK spravuje 2 webové sídla, a to knižnice - www.kniznica.sk a Piešťanského informačného centra - www.pic-piestany.
sk. V každom roku prebiehajú neustále úpravy a aktualizácia oboch webov, ktoré reflektujú na požiadavky čitateľa, resp.
návštevníka, a súčasne reagujú na aktuálne trendy vývoja a medzinárodné štandardy v tejto oblasti. Cieľom týchto úprav
je udržiavať stránky živé, atraktívne a moderné. V roku 2019 boli na webe MsK vykonané nasledovné úpravy: aktualizácia
webového obsahu, úprava bannerov a slidera, štatistiky, Mailchimp nastavenie, import; upgrade CMS TYPO3 na webe
kniznica.sk, detskakniznica.sk, upgrade pluginov, náhrada zastaralých a nefungujúcich pluginov za novšie, aktualizácie
textových informácii na webe, spustenie; optimalizácia webu kniznica.sk, optimalizácia vyťaženia ARL serverov
- optimalizácia webu - contenty, obrázky, formuláre; úprava hlavného banera na úvode - bočná lišta, sociálne siete a
newsletter (prepojenie s Mailchimp) - popup okno Instagram; úprava zobrazenia starých záznamov z ARL - vytvorenie
nového zobrazenia súborov na stiahnutie - úpravy obsahu. Počas roka prebehli školenia zamestnancov, bola poskytovaná
technická podpora a vykonávané servisné práce.
Hlavnými súčasťami našej web stránky sú: oznamy, knižné tipy, digitálna kronika, rozhovory, knižné tipy, horný banner
(upozorňuje na aktuálne podujatia) a spodný banner (najvýznamnejšie aktuálne projekty). Všetky súčasti stránky sú
pravidelne aktualizované. Dbáme nielen na úroveň textovej časti, ale aj na fotografickú prílohu a farebnú a grafickú úpravu.
Neoddeliteľnou súčasťou web stránky knižnice je aj detský web určený pre rodičov s deťmi a predovšetkým deti I. stupňa
ZŠ - www.detskakniznica.sk.
V roku 2019 sme zaznamenali 36 364 relácií na web stránke knižnice, z toho 22 279 z desktopu, 12 661 z mobilov
a z tabletu 1 421. Celkový počet používateľov bol za toto obdobie 18 872. Celkový počet zobrazených stránok je
103 813.

Sociálne siete – Facebook, Instagram
V záujme čo najväčšieho dosahu informovanosti je s webstránkou knižnice úzko spojené aj používanie najrozšírenejších
sociálnych sietí – Facebook, Instagram. Vďaka intenzívnejšej činnosti - zverejňovaniu oznamov, rozhovorov, knižných
tipov, ale aj významných výročí osobností z našej databázy a fotografií z podujatí sa zvýšil záujem o našu web stránku,
ale aj o naše aktivity.
V roku 2019 knižnica na svojom facebookovom profile pravidelne propagovala podujatia, ktoré sa v jej priestoroch konali.
Dosah knižnicou vytvorených FB udalostí na publikum dosiahol takmer 23 000 zhliadnutí. S týždennou periodicitou bol
na Facebooku zdieľaný aj elektronický newsletter knižnice. Priemerný dosah knižničných príspevkov na publikum dosiahol
1800 zhliadnutí mesačne.
Knižnica v roku 2019 zintenzívnila svoju propagáciu na Instagrame, kde počas roka uverejnila viac ako 220 príspevkov.
Svoju propagačnú činnosť v rámci tejto sociálnej siete zamerala predovšetkým na tri hlavné oblasti: uverejňovanie fotografií
a videí z podujatí, ktoré usporiadala; propagáciu nových kníh; pozvánky/upútavky na blížiace sa podujatia prostredníctvom
tzv. príbehov. Snahou knižnice je prostredníctvom uverejňovaných príspevkov informovať nielen o podujatiach knižnice,
ale aj o živote v nej. Počet pravidelných sledovateľov knižnice na Instagrame v roku 2019 prekročil počet 400.

3.4 Public relations, publikačná činnosť knižnice
S kultúrno-vzdelávacou činnosťou veľmi úzko súvisí propagačná činnosť. Na svojej internetovej stránke knižnica pravidelne
informovala o poskytovaných službách i o podujatiach, ktoré usporadúvala. Všetky informácie sa priebežne aktualizovali
a dopĺňali. K jednotlivým akciám sme prevažne vo vlastnej réžii zabezpečovali grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok.
Propagáciu činnosti sme pravidelne zabezpečovali v miestnych a regionálnych médiách, citylightoch, vo vitrínach a tiež
formou pozvánok, plagátov, na webových stránkach pic-piestany.sk, kniznica.sk, piestany.sk, infolib.sk, prostredníctvom
stránky Facebooku a Instagramu, prostredníctvom článkov v odborných časopisoch a pod. Pravidelne sme prispievali
svojimi príspevkami do odborných knihovníckych časopisov Knižná revue, detský časopis Slniečko, Knižničný spravodajca
(Knižnica Juraja Fándlyho Trnava). Naše tlačoviny sme distribuovali nielen do miestnych vzdelávacích zariadení, hotelov,
penziónov, kultúrnych inštitúcií, ale aj v rámci regiónu a okresu. Prezentovali sme ich aj v priestoroch MsK a PIC.
O našich významných podujatiach sme verejnosť a médiá informovali aj prostredníctvom tlačových správ, poskytovali sme
interview alebo živé vstupy do vysielania Slovenského rozhlasu a RTVS.
Podujatia projektu Stretnúť knihu každý deň VII. – Zlatá priadka Mária Ďuríčková boli propagované v mesačníku Piešťanské
Echo, v časopise Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník, v umeleckom časopise pre deti Slniečko, v časopise
pre verejné knižnice Knižničný spravodajca a v magazíne Slovensko. Slovenský rozhlas RTVS priamo v knižnici uskutočnil
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nahrávanie prezentácie literárnej a rozhlasovej tvorby Márie Ďuríčkovej za účasti tvorcov, ktoré zaradil do svojej vianočnej
vysielacej štruktúry.
Výstavu ilustrácií Márie Nerádovej Poďme objavovať Slovensko, ktorá sa konala v rámci projektu Keď čítanie je čtení XI.,
na svojej webstránke propagoval aj Literárny týždenník.
Zahraničné aktivity knižnice – Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov – boli
propagované aj v Českej televízii (detská televízna stanica ČT:D, Spravodajstvo ČT1). Taktiež o nich informovali aj webové
portály artalk.cz, informuji.cz a otcom.sk.

4. Vzdelávanie zamestnancov
Aby mohla naša knižnica plniť svoje úlohy, musí mať nielen primerané zdroje na činnosť, ale aj primerane vyškolený personál.
Z dôvodu neustáleho skvalitňovania vzdelávania a získavania vedomostí a zručností sa zamestnanci MsK a PIC pravidelne
zúčastňovali na odborných školeniach a seminároch. Išlo o školenia s ekonomickým a finančným zameraním, prednášky na
tému knižničných a informačných technológií, ale aj školenie na ochranu osobných údajov, PO a BOZP. Pracovníci PIC sa
zúčastňovali prezentácií a rôznych iných propagačných akcií s cieľom prezentovať a propagovať mesto Piešťany.

5. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Popri výpožičných a informačných službách sa naša knižnica zameriava aj na služby v oblasti vzdelávania a organizovania
podujatí rôzneho druhu. Tie zvyšujú kredit knižnice a vytvárajú z nej komunitné centrum. Z kultúrno-spoločenských
podujatí sú to predovšetkým besedy, literárno-informačné hodiny, literárno-výtvarné a dramatizované workshopy, scénické
čítania, prezentácie literárnych a odborných diel, prednášky, semináre, výstavy, literárne festivaly a iné.
V posledných dvoch desaťročiach sa špecializujeme predovšetkým na prácu s detským čitateľom a pripravujeme programy,
ktorých hlavným cieľom je podporiť čítanie detí a mládeže. V práci s mladým čitateľom sa snažíme používať príťažlivé
metódy, osloviť ich atraktívnou ponukou podujatí, prezentovať knihu v literárnej, rozhlasovej, výtvarnej, dramatickej i
animovanej podobe.
V roku 2019 sme zrealizovali celkovo 625 podujatí (projekty, prezentácie, besedy, scénické čítania, literárno-výtvarné
a dramatizované workshopy, divadelné predstavenia, prednášky, literárno-informačné hodiny, súťaže, atď...) s celkovou
účasťou 119 111 účastníkov.

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
Výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov
služieb knižnice a verejnosť
Z toho:

Z toho podujatia informačnej výchovy

625
581
38
554

Podujatie pre deti a mládež
Počet podujatí knižnice zameraných na znevýhodnené skupiny
obyvateľov spolu (so zdravotným postihnutím, pre detské domovy,
seniorov, rómsku komunitu...)
Počet návštevníkov na podujatiach knižnice
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186
119 111

5.1 Podujatia pre deti a mládež
Mestská knižnica mesta Piešťany pravidelne počas roka organizuje besedy, prezentácie a stretnutia s autormi nových knižiek.
Súčasťou niektorých besied boli aj tvorivé dielne s ilustrátormi na motívy prezentovaných kníh.
Súčasťou programu pre deti a mládež sú aj podujatia knižnice zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov – pre deti
a mládež so zdravotným postihnutím, deti v detských domovoch, rómsku komunitu, deti v sociálnych zariadeniach a pod.
Tieto podujatia pripravujeme v rámci projektov, ako sú napr. Vitajte v našom svete a pod.
V roku 2019 knižnica pripravila a zrealizovala 625 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z nich bolo 554 pre deti do
15 rokov (prezentácie kníh, workshopy, bábkové divadlá, dramatizované čítania, besedy, výstavy, festivaly, výtvarné súťaže,
informačné hodiny, prednášky, tvorivé dielne).

5.2 Projekty
Z celkového množstva podujatí sme realizovali (dokončili alebo začali realizovať s termínom ukončenia po 31. 12. 2019)
viacero projektov. Ide o tieto projekty:
Viaceré z týchto projektov boli podporené Ministerstvom kultúry SR, FPU, KULTMINOR či TTSK.

ČÍTAME A HRÁME SA V MÚDREJ PONORKE
(5. 2. 2016 – 13. 12. 2019)
V rámci projektu pravidelne každý piatok pripravujeme pre deti a ich rodičov zábavné popoludnia s rozprávkovými knižkami
spojené so zážitkovým čítaním, interaktívnymi hrami, tvorivými dielňami, dramatizáciami a rôznymi výchovno-vzdelávacími
aktivitami.

KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ X.
(1. 5. 2018 – 12. 2. 2019)
Cieľom projektu bolo prispieť k oslavám významného 100. výročia vzniku Československej republiky a zároveň nadviazať
na dlhodobú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ako aj úspešné doposiaľ realizované projekty na podporu
čítania. Zámerom projektu bolo nadviazať na tradície, kultúrne a vzdelanostné potreby českej národnostnej menšiny, rozvíjať
a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry a priblížiť ich českej komunite žijúcej v našom regióne. Náplňou projektu boli
podujatia zamerané na výchovu k čítaniu - prezentácie českých a slovenských autorov a diel, autorské čítania, divadelné
dramatizácie, tvorivé dielne i výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh. V rámci projektu sme zrealizovali 65 podujatí,
ktorých sa zúčastnilo 7280 osôb. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín - KULTMINOR. Garantom projektu bola Mgr. Vilma Anýžová, riaditeľka Českého centra Bratislava.

KNIHY PRE VŠETKÝCH
(1. 7. 2018 – 28. 2. 2019)
Zámerom nášho projektu bolo rozšírenie knižničného fondu tak po kvalitatívnej, ako aj po kvantitatívnej stránke. Základom
každej dobrej knižnice je kvalitný a pravidelne aktualizovaný knižničný fond, vďaka ktorému knižnica prispieva k rozvíjaniu
poznávacích schopností a emocionálnej stránky osobnosti svojich čitateľov a zastáva tak významnú úlohu pri vytváraní
vzdelanej a všestranne zameranej spoločnosti. Našim cieľom je zvýšenie úrovne knižničných výpožično-informačných
služieb prostredníctvom kvalitnej akvizície. Chceme zabezpečiť taký knižničný fond, ktorý dokáže uspokojiť potreby našich
čitateľov rôznych vekových skupín, či už ide o deti v predškolskom a školskom veku, študentov stredných a vysokých škôl,
ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov a odborných znalostí a požiadaviek. Zvýšenú pozornosť samozrejme
venujeme sociálne znevýhodneným skupinám, akými sú napr. nezamestnaní, čerství absolventi stredných a vysokých škôl, či
seniori. Projekt sa realizoval od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI.
PREZENTÁCIA SLOVENSKEJ LITERATÚRY A JEJ TVORCOV
(2. 7. 2018 – 31. 1. 2019)
Projektom Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov sme chceli prispieť k oslavám
100. výročia vzniku ČSR a nadviazať na niekoľkoročnú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ako aj úspešné,
doposiaľ realizované projekty na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mladých ľudí. Projekt bol zameraný na prezentáciu
hodnotných diel slovenskej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov. Náplňou projektu
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boli podujatia zamerané na výchovu k čítaniu - prezentácie autorov a diel, autorské čítania, divadelné dramatizácie,
tvorivé dielne i výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh. Projekt priniesol deťom a mladým ľuďom možnosť rozvíjať
si vedomosti a znalosti hravo, formou interaktívnych workshopov, tvorivých dielní, stretnutí čitateľov so spisovateľmi,
verejných čítaní a počúvaní rozprávok. Aktivity projektu nemali vekové ani iné obmedzenia. Cieľovou skupinou projektu bolo
predovšetkým české obyvateľstvo, ale i slovenská komunita žujúca v Čechách, odborná verejnosť, pedagógovia, turisti a
návštevníci Prahy. Projekt z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VII., FESTIVAL DETSKEJ LITERATÚRY
(1. 2. – 31. 8. 2019)
Siedmy ročník projektu pozostával z troch častí. Prvou bol festival detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková
venovaný jedinečnej slovenskej autorke, editorke a zberateľke slovenských ľudových povestí pri príležitosti 100.
výročia jej narodenia. Festival bol prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bola prezentovaná rôznymi druhmi umenia.
Prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav, rozhlasových a televíznych
adaptácií sme deťom i dospelým priblížili diela slovenských autorov a sprostredkovali im nezabudnuteľné zážitky.
Druhou časťou bola celoslovenská výtvarná súťaž s názvom Povesti Dunajskej kráľovnej, ktorú knižnica pripravila
s partnermi (Literárne informačné centrum Bratislava, časopis Slniečko, vydavateľstvá BUVIK, SPN- Mladé letá, Ikar,
Matica slovenská). Súťaž, ktore j úlohou bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoju obľúbenú povesť Márie
Ďuríčkovej, bola určená pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ. Víťazné
práce boli prezentované formou výstavy.
Tretiu časť projektu tvorila Túlavá knižnica - cyklus zábavno-náučných podujatí (divadelné predstavenia, tvorivé dielne,
pouličné vystúpenia a iné), ktoré prebiehali počas letných mesiacov. Čitateľom každého veku sme ponúkli netradičný
spôsob trávenia času s knihou aj mimo priestorov knižnice. Cieľom projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Festival
detskej literatúry bolo zvýšiť záujem o čítanie a literatúru a rozvíjať čitateľskú gramotnosť, literárne vzdelanie a kultúrne
povedomie najmä u mladej generácie. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
(4. 3. – 9. 3. 2019)
V dňoch od 4. do 10. marca 2019 sa pod spoločným mottom “Knižnice pre všetkých” uskutočnil už 20. ročník celoslovenského
podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého základným cieľom je každoročne pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Naša knižnica aj v tomto ročníku
pripravila pre svojich návštevníkov a čitateľov pútavé aktivity – besedu s významnou spisovateľkou Toňou Revajovou,
divadelné predstavenie, literárno-tvorivé workshopy či zážitkové čítania z detských kníh. V rámci Týždňa slovenských
knižníc mali noví čitatelia tiež možnosť využiť bezplatný zápis.

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE IV.
(1. 4. – 16. 12. 2019)
Cieľom štvrtého ročníka projektu Poď z ulice do knižnice bolo podporiť osvojenie si základných zručností potrebných pre
ďalší rozvoj osobnosti u detí v predškolskom a školskom veku. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sme prispeli k budovaniu
pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položili tak základy ich celoživotného vzdelávania. Deti mladšieho školského veku sa
mohli zoznámiť so zaujímavými knižkami a rozvíjať tak svoju čitateľskú gramotnosť a schopnosť čítania s porozumením.
Ústrednou aktivitou projektu bol cyklus podujatí s názvom Zahrajme sa s knižkou – interaktívne predstavenia pre batoľatá
a ich rodičov. Zrealizovali sme výtvarnú súťaž pre žiakov materských škôl, literárno-výtvarné dielne, kreatívne workshopy,
zážitkové čítania a divadelné predstavenia. Deťom a rodičom sme poskytli možnosť spoločne tráviť čas hodnotným a
obohacujúcim spôsobom v inšpiratívnom prostredí našej knižnice. Partnermi projektu boli Materské centrum Úsmev a
Vydavateľstvo Buvik. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.

ROK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
(2. 4. – 4. 7. 2019)
Projektom Rok Milana Rastislava Štefánika sa naša knižnica zapojila do oslavy života a diela M.R. Štefánika, ktorého 100.
výročie úmrtia sme si pripomenuli v roku 2019. Cieľom bolo pozitívne ovplyvniť záujem mladej generácie o spoznávanie
slovenskej histórie a kultúry a prispieť k podpore vzdelávania a zvyšovaniu vedomostnej úrovne o jednej z najvýznamnejších
osobností našich dejín. Prostredníctvom rozmanitých aktivít (interaktívna výstava Československo, besedy s autormi
kníh o M.R. Štefánikovi, komentované prehliadky výstav, informačné hodiny, tvorivé dielne) sme deťom, mladým ľuďom
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i dospelým sprostredkovali informácie a historické fakty o živote M.R. Štefánika. Formou stretnutí s odborníkmi sme do
diskusie o osobnosti Štefánika zapojili aj občanov a návštevníkov Piešťan, okresu a celého Trnavského samosprávneho
kraja. Na realizácii aktivít projektu sme spolupracovali s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave,
Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Seniorským parlamentom Piešťany.

KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XI.
(1. 5. – 31. 12. 2019)
Jedenástym ročníkom medzinárodného projektu Keď čítanie je čtení sme nadviazali na tradície, kultúrne a vzdelanostné
potreby českej národnostnej menšiny, pomohli rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry a priblížiť ich českej
komunite žijúcej v našom regióne. Realizovanými aktivitami sme podporili národnú identitu a rozvoj materinského jazyka
detí i dospelých patriacich k českej menšine a ponúkli sme im príležitosť nadviazať intenzívnejší kontakt s kultúrou národa
ich predkov. Prostredníctvom rozmanitých a pútavých aktivít (prezentácie detských kníh českých a slovenských autorov,
tvorivé čítania a workshopy s významnými ilustrátormi, divadelné predstavenia a scénické čítania inšpirované českými i
slovenskými rozprávkami, výstavy a ich sprievodné podujatia) sme priblížili príslušníkom českej menšiny a ich potomkom,
ale aj slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej kultúry - tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných
umelcov. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.

ZAŽI KNIHU
(1. 5. 2019 – 15. 1. 2020)
Cieľom projektu bolo podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru pre deti i dospelých rozmanitými a
inovatívnymi aktivitami. K návšteve knižnice sme chceli podnietiť aj príslušníkov českej menšiny a prispieť tak k zvýšeniu
návštevnosti a podpore čítania. Cez kultúrne, umelecké a odborné aktivity (autorské a scénické čítania, divadelné
predstavenia, výstavy ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy) sme odprezentovali české a slovenské
umenie s cieľom oboznámiť predovšetkým mladú generáciu s obsahom nášho kultúrneho dedičstva. Projektom sme prispeli
k podpore čítania aj vzdelávania v oblasti literatúry a pripomenuli sme si pozitívne okamihy spoločnej histórie Čechov a
Slovákov. Pripravili sme tiež seminár pre knihovníkov a knižničných pracovníkov zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít
slovenských a českých knižníc. Projekt sme realizovali v spolupráci s dlhoročnými partnermi: BIBIANA – Medzinárodný
dom umenia pre deti v Bratislave, Osmijanko n.o., CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM o.z., Vysoká škola múzických umení v
Bratislave, České centrum v Bratislave a Literárne informačné centrum. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu
umenia.

VITAJTE V NAŠOM SVETE VII.
(6. 5. – 31. 12. 2019)
7. ročníkom projektu sme chceli prispieť k integrácií znevýhodnených skupín medzi majoritnú časť populácie a zároveň
prispieť k dialógu v oblasti tolerancie a inakosti prostredníctvom rôznorodých, netradičných a interaktívnych kultúrnovzdelávacích aktivít (prezentácie kníh, zážitkové čítania, besedy s autormi, ktorí vo svojich knihách prezentujú
inakosť, tvorivé dielne, workshopy, dramaterapie, arteterapie, predstavenia divadelných súborov i prehliadky tvorivosti
handicapovaných). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ II.
(1. 7. 2019 – 30. 6. 2020)
Zámerom druhého ročníka projektu Priestor pre budúcnosť, ktorý Mestská knižnica mesta Piešťany realizuje
od júla 2019 do júna 2020, je pokračovanie revitalizácie, skvalitnenia a modernizácie knižnice redizajnom
osvetlenia na Oddelení pre dospelých čitateľov s cieľom vytvoriť dôstojný, funkčný, efektívny a atraktívny
priestor na stretávanie sa, celoživotné vzdelávanie, získavanie informácií rôzneho druhu či aktívny oddych.
Výstupom projektu bude užívateľský priestor knižnice, ktorý môžeme charakterizovať ako prívetivý, atraktívny,
zodpovedajúci meniacim sa potrebám 21. storočia, schopný uspokojiť široké spektrum používateľov s rôznymi informačnými
potrebami a rozličnými dôvodmi na návštevu knižnice a využívanie jej služieb. Prínosom projektu je predovšetkým
zlepšenie technického stavu Oddelenia pre dospelých čitateľov modernizáciou osvetlenia. Vďaka kvalitnému a najmä
energeticky efektívnemu osvetleniu získame lepšie a kvalitnejšie prostredie, zvýši sa spokojnosť čitateľov, návštevníkov
i pracovníkov knižnice, výmena svietidiel za úsporné LED osvetlenie bude mať pozitívny dopad na životné prostredie.
Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.
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KNIHOU K VZDELANIU
(1. 7. 2019 – 30. 9. 2020)
Naša knižnica sa neustále snaží o obohacovanie a skvalitňovanie knižničného fondu tak, aby v maximálnej miere
vyhovela čo najširšiemu spektru čitateľov a návštevníkov z Piešťan i okolia, s dôrazom na sociálne slabšie skupiny
- nezamestnaných, absolventov škôl, seniorov, mamičky na materskej dovolenke a mnohopočetné rodiny s deťmi.
Od júla 2019 do septembra 2020 realizujeme projekt Knihou k vzdelaniu, cieľom ktorého je rozšírenie knižničného
fondu a zabezpečenie adekvátneho množstva kvalitných a aktuálnych informačných zdrojov pre návštevníkov
knižnice a podporenie stratégie celoživotného vzdelávania a čítania odbornej literatúry. Zámerom projektu je
zvýšenie a rozšírenie úrovne knižničných výpožično-informačných služieb, skvalitnenie a obohatenie knižničného
fondu v súlade s požiadavkami a potrebami našich čitateľov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín.
Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI.
PREZENTÁCIA SLOVENSKEJ LITERATÚRY A JEJ TVORCOV, II. ROČNÍK
(1. 10. 2019 – 5. 1. 2020)
Druhý ročník projektu priniesol českým deťom, mladým ľuďom a dospelým možnosť rozširovať si vedomosti a znalosti
o slovenskej literatúre a kultúre. Školáci sa zoznámili s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi ocenených kníh a
prostredníctvom klasických rozprávok sa preniesli do Československa – sveta svojich rodičov a prarodičov. Súčasťou
projektu boli prezentácie slovenských kníh – pôvodných i preložených do češtiny, výstavy a literárno-výtvarné workshopy,
scénické čítania, divadelné dramatizácie či výstava s názvom Povesti Dunajskej kráľovnej, pozostávajúca z ocenených
prác detí základných, umeleckých a špeciálnych škôl či školských klubov. V literárnej kaviarni s názvom Knihotúlanie/
Knihotoulky sme dospelým návštevníkom odprezentovali slovenských tvorcov kníh – spisovateľov i ilustrátorov.
Podujatia festivalu boli určené predovšetkým obyvateľom Čiech, deťom všetkých vekových kategórií, ich rodičom, starým
rodičom, slovenskej komunite žijúcej v Prahe a turistom. Prebiehali na rôznych miestach – Slovenský inštitút v Prahe,
Městská knihovna v Praze a jej pobočky, Muzeum hlavního města Prahy, pražské základné školy. Hlavným partnerom
projektu bol Fond na podporu umenia. Ďalšími partnermi projektu boli BONA FIDE z.s., Literárne informačné centrum a
Městská knihovna v Praze.

5.3 Výstavy
Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je aj realizácia výstav, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom u našich návštevníkov.
Výstavy sú zamerané na prezentáciu výtvarnej tvorby ilustrátorov kníh, fotografov, študentov umeleckých škôl, významné
udalosti v našej spoločnosti a pod. Výstavy realizujeme v priestoroch našej knižnice, PIC, ale aj mimo Piešťan, čo
prispieva k propagácii nielen našej inštitúcie, ale aj nášho mesta. Úspešné sú naše výstavy realizované v Českej republike
(Muzeum hlavního města Prahy, Městská knihovna v Praze, Městská knihovna v Praze – pobočka Dejvice, Památník
národního písemnictví, Galéria Slovenského inštitútu v Prahe).
V roku 2019 sme pripravili 67 výstav, z nich 29 bolo inštalovaných v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany
na Školskej ul. 19 v Piešťanoch, 17 v Piešťanskom informačnom centre (z toho 2 čiastočne v PIC a čiastočne v MsK),
7 - Knižnica pre mládež mesta Košice, 3 - Městská knihovna v Praze, 2 v Elektrárni Piešťany, 2 – Kúpeľná dvorana - KC
Apolin, 2 - Muzeum hlavního města Prahy, 2 - Galéria Labyrint MsKS Senec, 2- Galantská knižnica, 1 - Městská knihovna
v Praze – pobočka Dejvice, 1 - Galéria Slovenského inštitútu v Prahe, 1 - Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
(Výstavy realizované v PIC sú pri vyhodnotení činnosti PIC.)
Všetky naše výstavy realizované v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 navštívilo celkovo 100 831 návštevníkov
(vrátane výstav v PIC).

5.4 Nové druhy knižničných podujatí
Naša knižnica sa snaží neustále rozširovať ponuku tradičných podujatí a mnohé inovovať tak, aby zaujali súčasné deti
a mládež. V roku 2019 sme pripravili pokračovanie novších druhov podujatí v snahe zapojiť do čítania osobnosti politického
a kultúrno-spoločenského života, ktoré by mohli byť pre ne vzorom a motivovať ich. Naši hostia k týmto podujatiami
pristupovali zodpovedne a s nadšením, deťom rozprávali zaujímavé i poučné príhody a čítali im z knižiek slovenských a
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českých autorov, ktoré si samy obľúbili počas svojho detstva. Na podujatí Celé Slovensko číta deťom čítali spisovateľ Ján
Uličiansky, speváčka, cestovateľka a spisovateľka Dorota Nvotová, ilustrátorka a animátorka Alica Kucharovič, herečka
Alžbeta Kamenská a herec Šimon Králik.
Na podujatí Adventné čítanie zo svojich obľúbených knižiek deťom čítali veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš
Tuhý, primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, spisovateľka Zuzana Csontosová a herečka Patrícia Pivolusková.
V roku 2019 sme pokračovali v organizovaní podujatí pre staršiu mládež a dospelých z cyklu Knihotúlanie. Tieto podujatia
boli usporiadané nie ako klasické besedy, ale ako komponované podujatia – literárno-hudobné večery, ktorých súčasťou
bol i koncert či zábavná súťaž. V knižnici sme vytvorili atmosféru literárnej kaviarne, návštevníkom sme ponúkli aj
občerstvenie. Prostredníctvom týchto autorských večerov sme návštevníkom predstavili slovenských aj českých umelcov
– spisovateľov, ilustrátorov či hudobníkov, s cieľom podporiť celoživotné čítanie a získať si trvalú návštevnosť dospelých
čitateľov, študentov a seniorov. V roku 2019 sme v priestoroch našej knižnice uskutočnili tri takéto podujatia, navštívili
nás spisovateľka a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, interiérový a produktový dizajnér Michal Staško, hudobný hosť
Doris Day Band; herečka, speváčka a spisovateľka Dorota Nvotová, spisovateľ a scenárista Daniel Hevier, herečka Emília
Vášáryová; spisovateľ, dramaturg, scenárista a režisér Ján Uličiansky, režisérka Adriana Totiková a bábkoherečka Barbora
Krajč Zamišková.

5.5 Spolupráca s knižnicami, kultúrnymi organizáciami
Počas svojho dlhodobého pôsobenia knižnica spolupracovala s množstvom knižníc a kultúrnych organizácií na Slovensku
i v Čechách a v tomto trende pokračovala i v roku 2019. Vďaka tejto spolupráci sme formou výstav a sprievodných
podujatí prezentovali tvorbu významných slovenských ilustrátorov na Slovensku i v Čechách. Výstavy z tvorby ilustrátora
Matúša Maťátka, ako aj Kataríny Ilkovičovej si mohli pozrieť návštevníci v Mestskom kultúrnom stredisku Senec LABYRINT. Výstavu ocenených detských prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Neodíď nám, rozprávočka...,
ktorá vznikla pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského a spomienke na Boženu Němcovú, si
prezreli návštevníci Knižnice pre mládež mesta Košice. Taktiež v nej mohli vidieť výstavu ilustrácií Emílie Jesenskej z
knihy Branislava Jobusa s názvom Žubrienky inštalatérky; výstavu S farbami nie je nuda pozostávajúcu z ilustrácií z
kníh slovenského ilustrátora Ľuboslava Paľa; či výstavu českého ilustrátora Milana Starého. V Galantskej knižnici sme
zrealizovali výstavu ilustrácií Miloša Koptáka z knihy Jána Uličianskeho, Kocúr na kolieskových korčuliach. Výstava ilustrácií
Kataríny Ilkovičovej Magický svet bola k videniu v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického.
V roku 2019 sme spolupracovali so SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o., ktorá každoročne organizuje súťaž obrazovej žurnalistiky.
V našej knižnici a v Piešťanskom informačnom centre sme reinštalovali výstavu víťazných fotografií prinášajúcu nezávislé
autentické svedectvo o živote tak, ako ho vidia tvorcovia žijúci na Slovensku a v okolitých krajinách.
Návštevníkov Festivalu slovenskej tvorby pre deti v Prahe vďaka spolupráci knižnice s Městskou knihovnou v Praze, Muzeom
hlavního města Prahy a Galériou Slovenského inštitútu v Prahe čakalo niekoľko veľmi zaujímavých výstav toho najlepšieho,
čo na slovenskej ilustrátorskej scéne vzniklo: výstava ilustrácií významných slovenských ilustrátorov Kataríny Slaninkovej,
Márie Nerádovej, Ďura Balogha, Bystríka Vanča a Vladimíra Krála s názvom Čaro ilustrácie / Kouzlo ilustrace; výstava
na úteku pozostávajúca z ilustrácií významnej slovenskej ilustrátorky Daniely Olejníkovej z knihy Mareka Vadasa Útek;
výstava ilustrácií významného slovenského ilustrátora Vladimíra Krála O poslušných a neposlušných kozliatkach; výstava
ilustrácií Kataríny Slaninkovej z knižnej série - Traja kamoši v knihovně; prierez z ilustrátorskej tvorby renomovaného
slovenského ilustrátora, maliara a grafického dizajnéra Juraja Martišku, držiteľa Ceny Ľudovíta Fullu za rok 2013 - Hravé
obrázky. V Městskej knihovně v Praze mohli návštevníci vidieť výstava ocenených prác detí z celoslovenskej výtvarnej
súťaže venovanej 100. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej - Povesti Dunajskej kráľovnej.
V máji 2019 sme v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave zorganizovali seminár
pre pedagógov a knižničných pracovníkov s názvom „Vidíš ten náš vŕšok?“, ktorý bol zameraný na čítanie a budovanie
spoločného symbolického jazyka prostredníctvom povestí. Bol venovaný jednej z kľúčových tém, ktorá sa týka rozvíjania
kultivovaného čítania. Súčasné deti, ale aj dospelá populácia, majú problémy s vnímaním a dešifrovaním symbolického
jazyka. Je to závažná prekážka pre vnútorný rast človeka. A v samotnom vzdelávacom procese z nej vyplývajú bariéry voči
hlbšiemu porozumeniu literárnych textov. Seminár viedla lektorka Mgr. Timotea Vráblová, CSc.
Na jeseň roku 2019 pripravila naša knižnica v spolupráci s Osmijanko n.o. celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov
„Zázračné kľúče od hravého čítania - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre“. Účastníci
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seminára dostali zadarmo súťažný zošit 16. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže, Štvrtú Osmijankovu literárnu mapu
a metodické materiály od lektorky Denisy Tchelidze.
V roku 2019 spolupráca s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave spočívala v poskytovaní
priestorov našej knižnice na funkčné inovačné vzdelávanie.

5.6 Iné aktivity knižnice
Naša knižnica sa zapojila do 1. ročníka súťaže Knižnica roka, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej asociácie knižníc a
Spolku slovenských knihovníkov získala titul Knižnica roka 2018 v kategórii mestská/obecná knižnica Mestská knižnica
mesta Piešťany - najmä vďaka jej úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu a ochrane univerzálneho
knižničného fondu a uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých
vekových a sociálnych skupín. Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica v roku 2018 pripravila až 718 podujatí, spomedzi
ktorých boli najväčšie Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás
a ďalšie. Slávnostné odovzdávanie titulov Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018 sa uskutočnilo v piatok 28. júna 2019
vo Dvorane Ministerstva kultúry SR.
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výstava, pre 1340
deti
výstava

výstava, pre 1436
deti
výstava, pre 4245 (december Knižnica pre mládež
deti
2018: 1874;
mesta Košice
január 2019:
2371; 12
podujatí k
výstave: 233)
výstava, pre 881
deti
výstava

výstava

výstava

Farebný svet fantázie

Najkrajšie knihy Slovenska
2017

S krídlami aj bez krídel

Vianoce z celého sveta

Rozprávkové Vánoce /
Pohádkové Vianoce

Obrázky z krajiny ilustrácií

Deti pre Lidice

SLOVAK PRESS PHOTO 2018

15.11.2018
31.1.2019

26.11.2018
14.1.2019

1.12.2018
14.1.2019

6.12.2018
31.1.2019

10.12.2018
31.1.2019

10.12.2018
15.1.2019

15.1.2019
31.1.2019

19.2.2019
31.3.2019
1605

458

1575

761

výstava, pre 3950
deti

Tisíc farieb rozprávky / Tisíc
barev pohádky

6.11.2018
7.1.2019

MsK, PIC

MsK, PIC

Elektrárňa Piešťany

MsK

MsK

MsK

MsK

Muzeum hlavního města
Prahy

MsK

výstava, pre 1661
deti

Putovanie dávnou Prahou

25.10.2018
1.1.2019

POČET
MIESTO
ÚČASTNÍKOV KONANIA

TYP

NÁZOV

DÁTUM OD
DÁTUM DO

MsK, Rotary Club
Piešťany, PIC

MsK, PIC

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ORGANIZÁTOR

(Výstavy realizované v priestoroch Piešťanského informačného centra sú uvedené v samostatnej kapitole.)

Výstava víťazných fotografií 7. ročníka súťaže novinárskej fotogra fie.

Medzinárodná detská výtvarná výstava k ucteniu si pamiatky detských obetí z českej obce
Lidice a všetkých detských obetí vojnových konfliktov.

Výstava ilustrácií a veľkoplošných objektov slovenských ilustrátoriek Kataríny Ilkovičovej
a Daniely Olejníkovej.

Výstava ilustrácií slovenského ilustrátora Dávida Ursinyho z kníh Pohádky vánočního zvonku,
Jorinda a Joringel.

Výstava ilustrácií a veľkoplošných objektov ilustrátorky Márie Neradovej z knihy Karoliny
Medkovej Vánoce z celého světa.

Výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy v Piešťanoch z tvorivých workshopov.

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.

Výstava slovenských ilustrátorov Vladimíra Krála, Ďura Balogha, Daniely Olejníkovej, Martiny
Matlovičovej, Kataríny Ilkovičovej, Kataríny Gasko, Márie Nerádovej a Emílie Jesenskej.

Výstava ilustrácií a veľkoplošných objektov významného slovenského ilustrátora Vladimíra Krála,
inšpirovaná knihou Josteina Gaardera. Podujatie projektu FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE
DETI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Výstava vychádza z obrazovej knihy (nielen) pre deti „Áďa spadla do kanálu aneb Putování
dávnou Prahou“ od spisovateľky a ilustrátorky Sylvy Francovej. Podujatie projektu KEĎ ČÍTANIE
JE ČTENÍ X., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
- KULTMINOR.

POPIS

Prehľad výstav realizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany v roku 2019
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výstava, pre 3791
deti

výstava, pre 270
deti

výstava, pre 2460
deti

výstava, pre 2502
deti

výstava, pre 2335
deti

výstava, pre 3360
deti

výstava, pre 2577
deti
výstava, pre 1643
deti
výstava, pre 3028
deti

výstava, pre 4989
deti

výstava, pre 2620
deti

Neodíď nám, rozprávočka...

Cestovateľ Matúš Maťátko

Povesti, báje a historické
obrázky

Inkubátor ilustrácie

Martin Kellenberger

Československo

Rodák z Košarísk

Žubrienky inštalatérky

Povesti Dunajskej kráľovnej

Biela kňažná Mária Ďuríčková

Moja rodina

1.3.2019
15.4.2019

8.3.2019
29.3.2019

1.4.2019
29.6.2019

10.4.2019
28.6.2019

12.4.2019
31.5.2019

12.4.2019
31.5.2019

12.4.2019
31.5.2019

2.5.2019
30.6.2019

13.6.2019
15.8.2019

24.6.2019
5.10.2019

27.6.2019
31.8.2019
MsK

MsK

MsK

Knižnica pre mládež
mesta Košice

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Mestské kultúrne
stredisko Senec
LABYRINT

Knižnica pre mládež
mesta Košice

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Výstava výtvarných prác detí materských škôl. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava veľkoplošných ilustrácií pri príležitosti 100. výročia narodenia „kráľovnej detskej
literatúry“ - Márie Ďuríčkovej. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária
Ďuríčková, ktorý bol súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Fond na podporu umenia
bol hlavným partnerom projektu.

Výstava ocenených prác detí z celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu
narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka
Mária Ďuríčková, ktorý bol súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Výstava ilustrácií Emílie Jesenskej z knihy Branislava Jobusa.

Výstava kníh o M.R. Štefánikovi z fondu knižnice.

Interaktívna výstava, ktorá približuje deťom hravou formou reálie a udalosti spred sto rokov,
počas ktorých vznikla prvá Československá republika. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava iustrácie ku knihe Jaroslava Rezníka „Oči plné oblohy“ o detstve
M.R.Štefánika. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Ilustrácie študentov odboru Propagačnej grafiky Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v
Bratislave. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Výstava ilustrácií a veľkoplošných objektov Bystríka Vanču z kníh Márie Ďuríčkovej - Dunajská
kráľovná a Prešporský zvon. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava z tvorby ilustrátora Matúša Maťátka.

Výstava ocenených detských prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Neodíď nám,
rozprávočka..., ktorá vznikla pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského a
spomienke na Boženu Němcovú.
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výstava, pre 1364
deti

výstava

Českí a slovenskí ilustrátori
ocenení na BIB 1967 – 2017

Humor lieči

5.8.2019
31.8.2019

9.8.2019
31.8.2019

výstava, pre 183
deti
výstava, pre deti

výstava

výstava, pre 912
deti

výstava, pre 250
deti

výstava, pre 249
deti

Kocúr na kolieskových
korčuliach

Povesti Dunajskej kráľovnej

Handmade dreams

Škola hrou - kniha hrou

Čaroles

Magický svet

15.8.2019
31.10.209

27.8.2019
30.9.2019

1.9.2019
26.9.2019

3.9.2019
30.9.2019

5.9.2019
27.9.2019

6.9.2019
30.9.2019

729

výstava, pre 1171
deti

Život v obrazech

14.8.2019
20.9.2019

355

výstava, pre 1428
deti

Zelená a modrá

22.7.2019
31.8.2019

Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického

Mestské kultúrne
stredisko Senec
LABYRINT

MsK

MsK

Městská knihovna v
Praze

Galantská knižnica

MsK

Kúpeľná dvorana - KC
Apolin

MsK

MsK

výstava, pre 2032 (Počet
Knižnica pre mládež
deti
návštevníkov
mesta Košice
LitParku: 1604,
Počet podujatí
spojených s
výstavou: 15,
Počet účastníkov
na podujatiach:
428)

S farbami nie je nuda

1.7.2019
31.8.2019

MsK

MsK

MsK

MsK, České centrum
Bratislava

MsK

MsK

MsK, České centrum v
Bratislave

MsK

MsK, BIBIANA,
medzinárodný dom
umenia pre deti

MsK

MsK

Výstava ilustrácií Kataríny Ilkovičovej.

Autorská výstava Kataríny Ilkovičovej predstavujúca výber z jej ilustrátorskej tvorby. Na
výtvarno-priestorovom riešení výstavy sa podieľala Andrea Ďurianová.

Výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave. Podujatie
festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý bol súčasťou projektu Stretnúť
knihu každý deň VII. - z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava mapujúca súčasné tendencie vo svete českej bižutérie.

Výstava ocenených prác detí z celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu
narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka
Mária Ďuríčková, ktorý je súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka z knihy Jána Uličianskeho.

Výstava ilustrácií Renáty Fučíkovej, Václava Šlajcha a študentov Ateliéru mediálnej a didaktickej
ilustrácie Západočeskej univerzity v Plzni. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výber karikatúr tvorcov kresleného humoru zo Slovenska, Česka i Poľska, vrátane kresieb
piešťanského karikaturistu Bohuslava Perneckého.

Výstava predstavujúca knihy a ilustrácie 5 českých a 11 slovenských ilustrátorov, ktorí získali na
Bienále ilustrácií Bratislava v rokoch 1967 až 2017 Grand Prix a Zlaté jablko. Podujatie projektu
Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Výstava ilustrácií významného slovenského ilustrátora Vladimíra Krála z kníh Janko Hraško a Líza,
mačka z Trojice. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý bol
súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Výstava ilustrácií z kníh výnimočného slovenského ilustrátora Ľuboslava Paľa.
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výstava, pre 1281
deti

výstava, pre 3411 ( k
deti
31.12.2019)

výstava, pre 1674
deti
výstava, pre 891
deti
výstava, pre 3288
deti

výstava, pre 155 (k
deti
31.12.2019)

Poďme objavovať Slovensko

Svět podle Šaška

Traja kamoši v knihovně

Hravé obrázky

Ilustrácie Matúša Maťátka

18.10.2019
31.1.2020

4.11.2019
25.11.2019

5.11.2019
25.11.2019

6.11.2019
5.1.2020

15.11.2019
15.2.2020

výstava, pre 670
deti

Čaro ilustrácie / Kouzlo ilustrace

1.10.2019
31.10.2019

Lichožroutka Galina Miklínová

výstava, pre 512
deti

Na úteku

1.10.2019
31.10.2019

15.10.2019
15.11.2019

výstava, pre 450
deti

O poslušných a neposlušných
kozliatkach

1.10.2019
31.10.2019

výstava, pre 2366
deti

výstava, pre 472
deti

Knihy pre nás všetkých

9.9.2019
13.9.2019

Magický svet ilustrácií

výstava, pre 489
deti

Tajný život kníh

9.9.2019
19.9.2019

8.10.2019
13.11.2019

výstava, pre 1 448
deti

Můj stát

9.9.2019
6.10.2019

Galantská knižnica

Muzeum hlavního města
Prahy

Městská knihovna v
Praze

MsK

MsK

MsK

Knižnica pre mládež
mesta Košice

Galéria Slovenského
inštitútu v Prahe

Městská knihovna v
Praze

Městská knihovna v
Praze - pobočka Dejvice

MsK

MsK

Knižnica pre mládež
mesta Košice

MsK

MsK

MsK

MsK, České centrum
Bratislava

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

VERTIGOS o.z., MsK

MsK

Výstava z tvorby slovenského ilustrátora Matúša Maťátka.

Výstava renomovaného slovenského ilustrátora, maliara a grafického dizajnéra Juraja Martišku,
držiteľa Ceny Ľudovíta Fullu za rok 2013. Výstava pozostávala z ilustrácií kníh významných
českých autorov pre deti a mládež - Jiřího Holuba, Zdeňka Karlíka, Pavla Valacha, Marie Kšajtovej,
Veroniky Hájkovej a Bruna Ferrera.

Výstava ilustrácií významnej slovenskej ilustrátorky Kataríny Slaninkovej z knižnej série Traja
kamoši.

Interaktívna výstava mapujúca život a dielo významného českého ilustrátora Miroslava Šaška,
ktorý sa po celom svete preslávil svojimi cestopisnými knižkami pre deti.

Výstava slovenskej výtvarníčky a ilustrátorky Márie Nerádovej pozostávajúca z ilustrácií jej
rovnomennej autorskej knižky. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizovaného s
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstava ilustrácií českej ilustrátorky Galiny Miklínovej z kníh Vombat Jirka, Lichožrouti, O
Kanafáskovi a ďalších. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizovaného s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstava z kníh významnej slovenskej ilustrátorky Kataríny Ilkovičovej.

Výstava ilustrácií významných slovenských ilustrátorov Kataríny Slaninkovej, Márie Nerádovej,
Ďura Balogha, Bystríka Vanča a Vladimíra Krála. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre
deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Výstava ilustrácií významnej slovenskej ilustrátorky Daniely Olejníkovej z knihy Mareka Vadasa
Útek. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry
a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

Výstava ilustrácií významného slovenského ilustrátora Vladimíra Krála z knihy
Kozliatka. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej
literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.

Výstava kníh a špeciálnych dokumentov určených pre deti a o deťoch s postihnutím. Podujatie
projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Výstava zo zákulisia tvorby knihy. Hlavným organizátorom výstavy bolo VERTIGOS o.z.

Výstava ilustrácií českého ilustrátora Milana Starého z knihy Můj stát – Putování za sedmi
státními symboly.
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výstava, pre 15581
deti
výstava, pre 590
deti

výstava, pre 1048
deti
výstava, pre 609
deti
výstava, pre 385
deti

Vianočné mystérium

Súčasná srbská ilustrácia

Tri knihy / Hedviga Gutierrez

Áďa spadla do kanálu aneb
Putování dávnou Prahou

S vami nie som sám

25.11.2019
7.1.2020

1.12.2019
18.12.2019

1.12.2019
15.1.2020

8.12.2019
31.12.2019

9.12.2019
31.12.2019
Kúpeľná dvorana - KC
Apolin

MsK

MsK

Elektrárňa Piešťany

Knižnica pre mládež
mesta Košice

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Výstava ocenených prác detí špeciálnych základných škôl a centier voľného času z rovnomennej
výtvarnej súťaže. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., ktorý sa realizuje s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.

Výstava ilustrácií z knihy českej ilustrátorky Sylvy Francovej. Podujatie projektu Keď čítanie je
čtení XI., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstava ilustrácií z kníh pre deti ilustrátorky Hedvigy Gutierrez. Podujatie projektu Zaži knihu,
ktoré z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Výstava prezentujúca viac ako 40 súčasných srbských ilustrácií. Výstavu pre BIBIANU pripravilo
Banátske kultúrne centrum z Nového Miloševa. Kurátorkou výstavy bola Senka Vlahovič riaditeľka Banátskeho kultúrneho centra.

Výstava veľkoplošných ilustrácií Vladimíra Krála na motívy knihy Josteina Gaardera.

Výstava Márie Nerádovej na motívy knihy Karoliny Medkovej Vánoce z celého světa. Podujatie
projektu Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum sa prezentovali aj v rámci ďalších podujatí organizovaných inými subjektami. Svoje zastúpenie mali na treťom ročníku
podujatia Včelí deň zameraného na život včiel a včelie produkty, ktorý sa konal v Elektrárni Piešťany dňa 9. novembra 2019. Súčasťou prezentačného dňa bol aj literárno-výtvarný workshop
ku knihe Simony Čechovej Včelár Jožko, ktorý realizovala naša knižnica. Návštevníci si mohli zároveň zakúpiť rôzne knižné tituly pre deti. MsK a PIC sa prezentovali aj v rámci podujatia
Vianočné trhy, ktoré organizovalo KC Apolin v termíne 14. – 15. 12. 2019 v priestoroch Kúpeľnej dvorany - Kursalonu. Návštevníci si mohli zakúpiť rôzne knižné publikácie a vybrané
ilustrácie.

výstava, pre 2485 (k
deti
31.12.2019)

Takto slávia Vianoce

18.11.2019
31.1.2020

1083

výstava

Najkrajšie knihy Slovenska
2018

17.11.2019
7.12.2019
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Typ

workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Názov

Traja králi alebo Prišli k nám
koledníci

Kto nám z neba sype sneh

Kde bydlel Jan Neruda ?

Putovanie zasneženou Prahou

O dvanástich mesiačikoch

Najkrajšia snehová vločka

U Červeného beránka, nebo U
zlatého orla ?

Vianočná pošta

Hladové krysy slídí

Na horách v Závejove

Tajné prísady alchymistov

Kto bol Bruncvík?

Dátum od
Dátum do

04.01.2019, 15.00 h

10.01.2019, 10.00 h

10.01.2019, 13.45 h

11.01.2019, 8.30 h

11.01.2019, 15.00 h

14.01.2019, 9.45 h

14.01.2019, 13.30 h

15.01.2019, 10.00 h

15.01.2019, 11.00 h

16.01.2019, 10.00 h

16.01.2019,13.30 h

17.01.2019, 10.00 h
12

19

22

19

26

20

16

2

18

30

22

6

Počet
účastníkov

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Miesto konania

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Organizátor

Sprievodné podujatie k výstave Putovanie dávnou Prahou.

Literárno-výtvarný workshop.

Literárno výtvarný workshop na motívy knihy Bjorna Runera Lieho.

Literárno-výtvarný workshop.

Zážitkové čítanie o tom, ako som prežil vianoce. Na motívy knihy Daniela Heviera.

Informačná hodina o pamätihodnostiach Prahy.

Zážitkové čítanie a výtvarný workshop.

Zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou pre najmenších.

Literárno-výtvarný workshop.

Sprievodné podujatie k výstave Putovanie dávnou Prahou.

Literárno-výtvarný workshop o rodine krtkovcov.

Tvorivý a výtvarný workshop.

Popis

6. Prehľad kultúrnych a vzdelávacích aktivít MsK v roku 2019
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beseda, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
beseda, pre
deti

workshop, pre
deti

Čo ukrýva stovežatá Praha?

Gaštanka

Snehová kráľovná

Krtko v zime

Záchrana a vězení Rudolfa II.

Kam vedie tajná vyšehradská
chodba

Potulky zimou

Keď príde zima

Krtko a snehuliak

Už je zima , už je mráz , kam sa
vtáčku, kam schováš?

Luskáčik a Myší kráľ

Ako sa snehuliak rozosmial

Brumlíčkove rozprávky

Kiko a tajemství papírového
motýla / Kiko a tajomstvo
papierového motýľa

Tajemství Zrzavého krále

17.01.2019, 13.30 h

18.01.2019, 10.00 h

18.01.2019, 15.00 h

21.01.2019, 8.45 h

21.01.2019, 11.15 h

21.01.2019,13.15 h

22.01.2019, 10.00 h

22.01.2019, 13.30 h

23.01.2019, 9.45 h

23.01.2019, 10.00 h

23.01.2019, 13.30 h

24.01.2019, 9.15 h

24.01.2019, 10.00 h

24.01.2019, 10.00 h

24.01.2019, 13.15 h
17

46

16

36

22

21

21

22

19

20

25

27

7

15

20

MsK

ZŠ F.E. Scherera

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Tvorivá dielňa na motívy knihy Kiko a tajemství papírového motýla. Podujatie projektu
KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ X., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín - KULTMINOR.

Prezentácia českého slovenského vydania knihy Markéty Pilátovej a ilustrátora Daniela
Michalíka. Podujatie projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ X., realizovaného s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.

Zážitkové čítanie o všemožných medvedíkoch z celého sveta na motívy kníh Kristy
Bendovej.

Tvorivý a výtvarný workshop.

Literárno-tvorivá dielňa na motívy knihy E.T.A. Hoffmanna.

Literárno-tvorivý workshop o tom, ako môžeme vtáčkom pripraviť šiškové krmítko.

Príbeh o Vianociach, kde krtko obdarúval na Vianoce ostatné zvieratká v lese.

Výtvarný workshop.

Tvorivý workshop.

Literárno-výtvarný workshop.

Sprievodné podujatie k výstave Putovanie dávnou Prahou.

Zážitkové čítanie spojené s výtvarným workshopom o krtkovi, ktorý si na svoje snežné
radovánky našiel nového kamaráta. snehuliaka.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Hansa Christiana Andersena.

Zážitkové čítanie o krehkom príbehu verného psíčka, ktorý sa stratil v treskúcej zime, na
motívy knihy Antona Pavloviča.

Zážitkové čítanie o pamätihodnostiach historickej Prahy.
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workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Môj kocúrik Tamtam

Tanec snehovej vločky

Jakub a čarovná kolobežka

Toto nie je džungľa

Putovanie červíka Ervína

Strašidelná škola Elvíry Múdrej

Hravá abeceda

01.02.2019, 15.00 h

05.02.2019, 9.45 h

06.02.2019, 10.00 h

07.02.2019, 10.00 h

07.02.2019, 13.45 h

08.02.2019, 9.00 h

08.02.2019, 15.00 h

informačná
hodina, pre
deti

S nami do sveta kníh

30.01.2019, 10.45 h

workshop, pre
deti

beseda, pre
deti

Prečo nie je tučniakom zima

30.01.2019, 9.45 h

Maľované slová

workshop, pre
deti

Ako sa lieta s húskami

29.01.2019, 10.20 h

31.01.2019, 11.00 h

workshop, pre
deti

Kamaráti zo Snehuliakova

25.01.2019, 15.00 h

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

Zamrznutá Vltava

25.01.2019, 9.00 h

Snehuliačikovský karneval

informačná
hodina, pre
deti

Čítajme spoločne

24.01.2019, 14.00 h

31.01.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Kam zmizla Áďa?

24.01.2019, 13.30 h

5

30

21

10

20

22

5

23

16

21

24

23

5

48

19

24

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Spoznávanie krstných mien ukrytých vo veršovanej knižke autorky Dany Hlavatej formou
vedomostného kvízu.

Tvorivá dielňa na motívy knižky Gabriely Futovej.

Zážitkové čítanie o sympatickom a veselom červíkovi Ervínovi na motívy knihy Andrey
Gregušovej.

Zážitkové čítanie z knižky Boženy Lenčovej - Čarovná dvojica.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Zuzany Csontosovej.

Zážitkové čítanie z knihy Bambolák spisovateľky Hany Tóthovej.

Zážitkové spoznávanie bežného života kocúrika na motívy knihy ilustrátora Ľuboslava Paľa.

Literárno-výtvarný workshop.

Tvorivý workshop na motívy knihy Júliusa Belana.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Zážitkové čítanie o tom, ako sa zvieratá prispôsobujú zime.

Literárno-výtvarný workshop na motívy rozprávky O Jankovi Polienkovi.

Literárno-výtvarná dielňa pre najmenších.

Tvorivý workshop na motívy knihy Sylvy Francovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Sprievodné podujatie k výstave Putovanie dávnou Prahou.
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workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
vernisáž

informačná
hodina, pre
deti

Ako sa zajko a ježko učili
zbierať peľ

O sloníkovi, ktorý sa nechcel
prikryť uchom

Psia škola kocúra
Červenochvosta

Zvončekový les

SLOVAK PRESS PHOTO 2018 vernisáž

Ako Zajko Bojko ku knihe prišiel

15.02.2019, 15.00 h

18.02.2019, 11.00 h

18.02.2019, 13.30 h

19.02.2019, 10.00 h

19.2.2019, 18.00 h

20.02.2019, 9.00 h

workshop, pre
deti

Vodnícky karneval

14.02.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

beseda, pre
deti

Králik a medvedica

13.02.2019, 10.00 h

Opica Škorica opäť vystrája

workshop, pre
deti

Kováčske rozprávky

12.02.2019, 13.15 h

15.02.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Chlapček z hrášku

12.02.2019, 11.00 h

workshop, pre
deti

beseda, pre
deti

Kovářske pohádky

12.02.2019, 10.00 h

Kto sa skrýva pod maskou?

workshop, pre
deti

Kocúr na kolieskových
korčuliach

11.02.2019, 13.30 h

14.02.2019, 13.00 h

workshop, pre
deti

Záhradné kráľovstvo

11.02.2019, 10.00 h

23

64

20

27

33

6

15

11

18

21

15

22

43

21

23

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK, Rotary Club
Piešťany

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Vernisáž výstavy víťazných fotografií 7. ročníka súťaže novinárskej fotografie.

Zážitkové čítanie príbehu o Smelom Zajkovi, ktorý sa vydal za dobrodružstvom do sveta.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Gabriely Futovej.

Zážitkové čítanie z knihy Daniela Heviera Nám sa ešte nechce spať.

Literárno-výtvarný workshop o tom, ako včeličky ukázali svoju usilovnosť zajkovi Jajkovi v
príbehu od Heleny Chachulovej.

Literárno-výtvarný workshop ku knihe Petra Stoličného o opici, ktorá sa rozhodla so svojimi
kamarátmi zažiť nové dobrodružstvá a naučiť sa ďalšie pravidlá slušnosti.

Tvorivý workshop spojený s tvorením karnevalových masiek.

Tvorivá dielňa s knižkou Júliusa Balca.

Zážitkové čítanie o medvedici, ktorá sa nečakane prebudila uprostred zimného spánku.

Literárno-výtvarný workshop s Bystríkom Vančom a Ilonou Fišerovou. Podujatie projektu
KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ X., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín - KULTMINOR.

Literárno-výtvarná dielňa ku knižke Márie Ďuríčkovej.

Prezentácia knihy Ilony Fišerovej s ilustráciami Bystríka Vanča.

Literárno-výtvarný workshop inšpirovaný knižkou Jána Uličianskeho.

Výtvarný workshop s knižkou Cibuľkove dobrodružstvá.
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!
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beseda, pre
deti
prednáška

beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
súťaž, pre deti 1165

workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
beseda, pre
deti
beseda, pre
deti

Hups, Rups a Šups

Deň s komisárkou pre osoby so
zdravotným postihnutím

Stratený kráľ

Čarovný svet želaní

Ako sa zvieratá maskujú

Max a Lea

Raťapíška

Šľahačková princezná

Rozprávky z červenej ponožky

Povesti Dunajskej kráľovnej

Červík Ervín

Ema a ružová veľryba

Sivko Ohnivák

Sníček Hugo

20.02.2019, 13.30 h

20.02.2019, 15.00 h

21.02.2019, 9.15 h

21.02.2019, 10.30 h

22.02.2019, 13.30 h

22.02.2019, 15.00 h

26.02.2019, 10.00 h

27.02.2019, 10.00 h

28.02.2019, 10.00 h

1.3.2019
15.4.2019

1.3.2019, 15.00 h

4.3.2019, 10.50 h

5.3.2019, 10.00 h

5.3.2019, 10.20 h

24

54

25

17

17

35

23

5

16

34

22

25

22

23

workshop, pre
deti

Kto rastie v parku?

20.02.2019, 10.00 h

36

prednáška

Deň s komisárkou pre osoby so
zdravotným postihnutím

20.02.2019, 9.30 h

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ a MŠ Moravany nad
Váhom

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Zážitkové čítanie z knihy Branislavy Hronskej o Sníčkovi Hugovi, ktorý deťom splnil čokoľvek
si vysnívali.

Prezentácia knihy Toni Revajovej Rok Sivka Ohniváka.

Zážitkové čítanie z knihy Márie Lazárovej o dievčatku, ktorá snívala svoj veľký sen o
priateľstve.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy spisovateľky Andrey Gregušovej.

Výtvarná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl pri príležitosti 100.
výročia narodenia Márie Ďuríčkovej.

Zážitkové čítanie z knihy Jaroslavy Blažkovej o škôlkarovi Markovi, ktorý nechcel spávať.

Literárno-výtvarný workshop o princeznej zo šľahačkového hradu, od slovenského
spisovateľa Kamila Peteraja.

Literárno-výtvarný workshop o šikovnej gazdinke myške Raťapíške z knihy Alexandry
Cvečkovej.

Tvorivá dielňa na motívy príbehu Jána Uličianskeho, v ktorom sa Max a Lea správne naučili
postarať o psíka.

Tvorivá dielňa ku knihe Jozefa Cígera Hronského Smelý zajko v Afrike.

Literárno-výtvarný workshop inšpirovaný knihou Daniely Krolupperovej Stratená škola.
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Zážitkové čítanie s tvorivou dielňou na motívy knihy Romana Brata.

Prezentácia spojená s návštevou zariadení sociálnych služieb a individuálnou konzultáciou
nie len zdravotne postihnutých občanov.

Zážitkové čítanie z knižky Gabriely Futovej.

Literárno-výtvarný workshop z knihy Operácia orech a iné dedkoviny od slovenskej
spisovateľky Andrey Gregušovej.

Prezentácia spojená s návštevou zariadení sociálnych služieb a individuálnou konzultáciou
nie len zdravotne postihnutých občanov.
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workshop, pre
deti

Na kraji lesa

Ja som Inna

Štastné detí čítajú a nenudia
sa

www.kniznica.sk

Knižnica 21. storočia

Kde sa knihy ukryli

Nika a Leo sa učia Abecedu

O našom novom psíkovi

Kto to vyvádza pri rybníku?

Kufor plný kníh

Madam ježibaba

Odvážny Zajko

Adam a čarovná šmykľavka

Lenivý vrabčiak Čimo

Krtko a jar

6.3.2019, 8.45 h

6.3.2019, 10.00 h

7.3.2019, 8.00 h

7.3.2019, 8.00 h

7.3.2019, 8.40 h

7.3.2019, 9.40 h

7.3.2019, 10.00 h

7.3.2019, 11.00 h

8.3.2019, 8.30 h

8.3.2019, 10.30 h

8.3.2019, 10.00 h

8.3.2019, 15.00 h

11.3.2019, 10.00 h

11.3.2019, 13.30 h

12.3.2019, 10.00 h

21

22

22

5

19

39

12

20

22

26

26

26

88

49

23

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ Dubovany

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ Moravany nad
Váhom

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Hany Doskočilovej o krtkovi, ktorý sa tešil na
jarné slniečko.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Čin-čin od slovenskej spisovateľky Ľudmily
Podjavorinskej o vrabčiakovi, z ktorého sa po mnohých príučkách napokon stal správny
vrabčí otec.

Zážitkové čítanie o chlapčekovi Adamkovi s obrovskou fantáziou z knihy slovenskej
spisovateľky Márie Lazárovej.

Literárno-výtvarná workshop o tom, ako sa prestať báť a ako spoznať krásy okolitého sveta.

Zážitkové čítanie na motívy knihy Zuzany Csontosovej o ježibabe Anastázii.

Prezentácia kníh pre deti od slovenských autorov v rámci Týždňa slovenských knižníc a
Marca - mesiaca knihy.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Márie Štefánkovej - Labky, krídla, chvostíky.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Dušana Dušeka - Pištáčik.

Zážitkové čítanie z knihy Paulíny Feriancovej o dvoch malých školákoch, ktorí by sa
najradšej naučili všetko naraz.

Informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia voľného
času.

Tvorivý workshop, na ktorom žiaci zobrazili, ako by mala podľa ich predstáv vyzerať moderná
knižnica.

Informačná hodina o knižnici a knižničnom webe.

Prezentácia kníh pre deti od slovenských autorov v rámci Týždňa slovenských knižníc a
Marca - mesiaca knihy.

Divadelné prestavenie o inakosti a tolerancii. Účinkovalo divadlo Teátro Neline. Podujatie z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zážitkové čítanie o syslíkovi Filipovi, korytnačke Alici a hlucháňovi Kamilovi z knihy
slovenskej spisovateľky Ľubice Schmarcovej.
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Aký/aká naozaj som

Prečo lienky nosia podkolienky

Danka a Janka

Beta Analfabeta ukrytá v
knižnici

Je veľryba veľká ryba?

Ako Oliver cestoval mesiac na
Mesiac

Čo má kengura vo vaku

Kniha - otvorené dvere do
čarovného sveta rozprávok

Ako sa opica Škorica naučila
slušne správať

Zvieratká z abecedy

Naša mama je Bosorka!

Príbehy o princeznách a
rytieroch z kníh

Moje najmilšie

Šteniatka v knižnici

Nazrime do detskej knihy

12.3.2019, 11.00 h

13.3.2019, 10.00 h

13.3.2019, 10.00 h

13.3.2019, 13.30 h

14.3.2019, 10.00 h

14.3.2019, 14.00 h

15.3.2019, 9.00 h

15.3.2019, 10.00 h

15.3.2019, 10.00 h

15.3.2019, 15.00 h

18.3.2019, 8.45h

18.3.2019, 9.45 h

18.3.2019, 10.30 h

19.3.2019, 10.15 h

19.3.2019, 10.30 h

36

11

37

25

21

6

33

26

22

19

23

18

106

22

20

ZŠ Veľké Kostoľany

MsK

Cirkevná spojená škola

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ Trebatice

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Prezentácia kníh pre deti slovenských autorov v rámci Marca - mesiaca knihy.

Predstavenie psích hrdinov z rôznych kníh.

Prezentácia detských kníh od slovenských autorov v rámci Marec - mesiac knihy.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Zážitkové čítanie z knihy Gabriely Futovej o Nikovi a jeho sestričke, ktorí zažívali neobyčajné
príbehy v napohľad obyčajnej rodine.

Literárno-výtvarný workshop o abecede, ktorá v sebe skrývala množstvo záhad.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Petra Stoličného Dobrý deň, opica Škorica.

Prezentácia kníh pre deti od slovenských autorov.

Zážitkové čítanie z knihy Pavly Hanáčkovej o tom, aké je rodičovstvo vo zvieracej ríši
rozmanité.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Zuzany Ďuračkovej o škôlkarovi Oliverovi,
ktorý túžil cestovať na Mesiac.

Zážitkové čítanie o malej kamarátskej veľrybe Kite z knihy slovenskej autorky Alexandry
Cvečkovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Bábkové predstavenie na motívy knihy Márie Ďuríčkovej. Účinkovalo Teátro Neline. Podujatie
projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Ivony Ďuričovej.

Literárno-výtvarný workshop o inzerátovom prasiatku z knihy Kristy Bendovej.
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workshop, pre
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Môj najkrajší psíček

Cesta do Austrálie

S detskou knihou prichádzame
k Vám...

Stopárov sprievodca galaxiou
kníh

Anička a jej rozprávková
záhrada

Stratila sa škola!

26.3.2019, 9.15 h

26.3.2019, 10.00 h

27.3.2019, 9.00 h

27.3.2019, 10.45 h

27.3.2019, 10.00 h

28.3.2019, 10.00 h

prezentácia,
pre deti

Do čítania, milé deti!

22.3.2019, 10.00 h

prezentácia,
pre deti

beseda, pre
deti

Kúzelné zrkadlo

22.3.2019, 9.00 h

S knižkou je nám dobre

informačná
hodina, pre
deti

Tajomstvá kníh

21.3.2019, 13.00 h

25.3.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Holub poštový

21.3.2019, 10.30 h

workshop, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti

Knihy na každý deň

20.3.2019, 9.45 h

Maľujeme Janka Hraška

prezentácia,
pre deti

Z rozprávkovej truhlice

19.3.2019, 15.30 h

22.3.2019, 15.00 h

prezentácia,
pre deti

Nazrime do detskej knihy

19.3.2019, 11.15 h

21

48

20

45

20

41

85

2

19

44

23

25

12

15

42

MsK

MsK

MsK

ZŠ Pobedim

MsK

MŠ Moravany nad
Váhom

ZŠ Červeník

MsK

ZŠ Trebatice

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ Brezová

ZŠ Veľké Kostoľany

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop z knihy Stratená škola od spisovateľky Daniely Krolupperovej.

Prezentácia spoločnej tvorby spisovateľa Petra Glocka a ilustrátora Martina Kellenbergera.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Prezentácia kníh pre deti od slovenských autorov v rámci Marec - mesiaca knihy.

Zážitkové čítanie o nezvyčajnom zvieracom kamarátovi z knihy Zo škrupiny od slovenskej
spisovateľky Jany Necpalovej.

Tvorivá aktivita zameraná na psíka z knihy Max a Lea.

Prezentácia kníh pre deti od slovenských autorov v rámci Marec - mesiaca knihy.

Príbeh o tom, ako aj malý chlapec dokázal vykonať veľké veci. Tvorivý workshop na motívy
knihy Márie Ďuríčkovej Chlapec z hrášku.

Prezentácia kníh pre deti od slovenských autorov v rámci Marca - mesiaca knihy.

Zážitkové čítanie o dobrodružnom svete mágie, z knihy Hviezdni priatelia od Lindy
Chapmanovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Literárno-výtvarný workshop z knihy Svetozár od slovenskej spisovateľky Andrey
Gregušovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Prezentácia kníh slovenských autorov pre deti pri príležitosti Marca - mesiaca knihy.

Prezentácia kníh pre deti slovenských autorov v rámci Marca - mesiaca knihy.
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Keď hudba lieči

Knižné bludisko

Hľadaj a nájdi

Ruda Švaříček: Z Kyrgyzstánu
do Tibetu

O troch prasiatkach a
neposlušných kozliatkach

Záhada čarovného vajíčka

Cestujeme kade-tade

Webové služby knižnice

Krtkova Veľká noc

Max a Lea

Zvieratká z abecedy

Ružový zajačik a Dinosaurus

Uspávanka pre Maxa a Leu

Ako zvieratká vychovávajú
svoje mláďatá

28.3.2019, 17.30 h

29.3.2019, 9.00 h

29.3.2019, 15.00 h

29.3.2019, 17.30 h

1.4.2019, 9.45 h

1.4.2019, 13.30 h

3.4.2019, 8.45 h

3.4.2019, 9.00 h

3.4.2019, 10.30 h

4.4.2019, 10.00 h

4.4.2019, 11.00 h

4.4.2019, 13.30 h

4.4.2019, 17.00 h

5.4.2019, 15.00 h
5

117

13

23

79

22

31

19

14

12

46

4

24

17
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MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK
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MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

AkSen

MsK
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MsK

MsK

MsK

MsK, PIC

MsK

MsK

MsK

Workshop v Modrej ponorke na motívy knihy českej spisovateľky Pavly Hanáčkovej.

Divadelná dramatizácia. Účinkovali: Alžbeta Kamenská, Šimon Peter Králik a Ján Uličiansky.
Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.

Literárno-výtvarná dielňa s výtvarníčkou Michaelou Zajačkovou. Z cyklu Úlet s knihou / Uleť
s knihou. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktoré z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Zážitkové čítanie na motívy knihy Ivony Ďuričovej.

Zážitkové čítanie z knihy Jána Uličianskeho. Z cyklu Učíme sa čítať knihy. Podujatie projektu
Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop.

Informačná výchova spojená s tvorivým workshopom.

Literárno-výtvarný workshop s knižkou Roalda Dahla Minpinkovia. Čítame s Osmijankom pridaj sa aj ty!

Literárno-výtvarný workshop z knihy Marty Šurinovej, na ktorom odhalíme záhadu
čarovného vajíčka sliepočky Liliputky.

Informačná hodina k ilustráciám Vlada Krála.

Cestovateľská prezentácia cestovateľa, fotografa, spisovateľa, horolezeca a dobrodruha
Ruda Švaříčka.

Literárno-výtvarná workshop o spoznávaní osobnosti a krásy Bratislavy z interaktívnej
knižky od slovenskej autorky Martiny Kráľovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Andrej a Rasťo Jobusovci rozprávali a hrali na tradičné ľudové hudobné nástroje.
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V ríši Dunajskej kráľovnej

Jar je tu!

Hrad ako stolček

Žofka v rozprávkovej krajine

Ako Danka s Jankou stretli
Guľka Bombuľka

Kto býva v norách a brlohoch

Ako dedko s babkou hľadali
Janíčka

Československo

Oči plné oblohy

Čierna pani na Michalskej veži

Popoluška

Prečo nekvitneš?

Čo sa skrýva v záhrade?

Biela pani Lucia

8.4.2019, 10.00 h

8.4.2019, 11.00 h

8.4.2019, 13.15 h

10.4.2019, 10.00 h

11.4.2019, 10.00 h

11.4.2019, 13.30 h

12.4.2019, 9.00 h

12.4.2019, 9.30 h

12.4.2019, 10.00 h

12.4.2019, 13.30 h

12.4.2019, 15.00 h

13.4.2019, 10.00 h

13.4.2019, 11.00 h

15.4.2019, 8.45 h
21

88

137

4

25

84

84

62

19

20

18

21

23

20

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ F.E. Scherera

MsK

MsK

MsK

MsK

Cirkevná spojená škola

MsK

ZŠ F.E. Scherera

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop z tvorby Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výtvarný workshop na motívy knihy Kataríny Macurovej. Podujatie projektu Poď z ulice do
knižnice IV., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bábkové predstavenie na námet knihy Kataríny Macurovej - Prečo nekvitneš? Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Čítame, hráme sa a počúvame rozprávky a povesti Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Beseda ku knihe Prešporský zvon. Účinkovali Barbora Krajč Zamišková a Bystrík Vančo.
Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Prezentácia knihy Jaroslava Rezníka a Martina Kellenbergera o M. R. Štefánikovi. Podujatie
projektu Zaži knihu, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vernisáž interaktívnej výstavy, ktorá deťom hravou formou priblížilo vznik ČSR a postavu
M.R. Štefánika. Podujatie projektu Zaži knihu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Kreatívny workshop na motívy ľudovej rozprávky. Účinkovala Barbora Krajč
Zamišková. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktoré z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Zážitkové čítanie z knihy Markéty Špačkovej o zaujímavostiach z ríše zvierat.

Literárno-výtvarný workshop venovaný pocte Márii Ďuríčkovej. Lektorka: Katarína
Bajzíková. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop z tvorby Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarny workshop o obrovi - čarodejníkovi Klingsorovi, ktorý sedel na obrátenom
hrade. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zážitkové čítanie pre deti.

Literárno-výtvarný workshop z tvorby Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Victoria Amazonica - lekno z
termálneho jazierka

Svet prváka za RakúskaUhorska

Veverička Veronka

Hrdina slovenského národa

Moja rodina

Čarovná metropola

25.4.2019, 10.30 h

25.4.2019, 13.30 h

26.4.2019, 10.00 h

26.4.2019, 10.00 h

26.4.2019, 13.30 h

26.4.2019, 15.00 h

informačná
hodina, pre
deti

Založme si on-line konto

16.4.2019, 11.00 h

Snívadielko

workshop, pre
deti

Janko Hraško a iné rozprávky
Márie Ďuríčkovej

16.4.2019, 10.00 h

25.4.2019, 10.30 h

workshop, pre
deti

Panenská veža na Devíne

15.4.2019, 13.30 h

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

Neposlušné vajíčko

15.4.2019, 10.30 h

Hravý rozprávkový kvíz pre
malých knihomoľov

workshop, pre
deti

Rybí kráľ

15.4.2019, 10.00 h

17.4.2019, 10.00 h

informačná
hodina, pre
deti

Hviezdy na nebi

15.4.2019, 10.00 h

3

18

17

21

18

24

28

22

20

23

21

18

16

20

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Spojená škola Piešťany

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Workshop na motívy príbehu od Michala Hvoreckého.

Literárno-výtvarný workshop k výtvarnej súťaži Moja rodina.

Komentovaná prehliadka výstavy Československo spojená s tvorivým workshopom. V rámci
projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Podujatie z finančných zdrojov podporil Trnavský
samosprávny kraj.

Informačná hodina o Piešťanských symboloch.

Literárno-výtvarný workshop. Sprievodné podujatie k výstave Československo. Podujatie
projektu Zaži knihu, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výtvarný workshop pre deti, na ktorom si vytvoria lekno z papiera. Podujatie projektu Les
ukrytý v knihe, IX. Ročník.

Zahrajme sa s knižkou - interaktívne predstavenia pre batoľatá a rodičov. Podujatie projektu
Poď z ulice do knižnice IV., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop z tvorby Márie Ďuríčkovej.

Informačná hodina o knižnici a knižničnom webe.

Literárno-výtvarný workshop. Účinkovala Barbora Krajč Zamišková.

Komentovaná prehliadka k výstave a tvorivý workshop. Účinkovali Katarína Kosánová a
Bystrík Vančo. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop a tvorba veľkonočných vajíčok.

Literárno-výtvarný workshop o Rybom kráľovi, ktorý sa stretol s rybárom. Účinkovala
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka a informačná hodina o M.R. Štefánkovi. Podujatie projektu Zaži
knihu, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

~ 32 ~

informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti
výtvarná
681
súťaž, pre deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

Kde sa knižky ukryli

Zopár vytrhnutých pierok

MOJA RODINA

O Mokrom Ďurkovi

Trónna sieň jeho veličenstva

Ako sa žilo v Rakúsko-Uhorsku

Pieskový obor Robo

Ako sa muchotrávka naučila
usmievať

Rytier a drak

O dvanástich mesiačikoch

Varila myšička kašičku

Veriť, milovať, pracovať

30.4.2019, 10.20 h

30.4.2019, 13.30 h

1.4. 2019
31.5.2019

02.05.2019, 08.45 h

02.05.2019, 09.30 h

02.05.2019, 10.30 h

02.05.2019, 11.10 h

02.05.2019, 13.45 h

03.05.2019, 08.30 h

03.05.2019, 15.00 h

06.05.2019, 10.00 h

06.05.2019, 10.50 h
26

15

3

13

12

22

13

42

22

21

25

38

beseda, pre
deti

O detstve Milana Rastislava
Štefánika

30.4.2019, 10.15 h

36

beseda, pre
deti

Boli sme na Bradle

30.4.2019, 9.00 h
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Komentovaná prehliadka a tvorivá dielňa. Sprievodné podujatie k výstave Československo.
Lektorka: Diana Ondrušová. Podujatie projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované
s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Literárno-tvorivý workshop na tému inakosti a priateľstva. Lektorka: Katarína
Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizovaného s finančnou
podporou Ministerstva kultúry.

Čítame, hráme sa a počúvame rozprávky a povesti Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka a tvorivý workshop. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň
VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zážitkové čítanie z knihy Xénie Faktorovej a Martina Kellenbergera.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Jána Uličianskeho Max a Lea.

Komentovaná prehliadka výstavy Československo. Lektorka: Diana Ondrušová. Podujatie
projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja.

Komentovaná prehliadka a literárno-výtvarný workshop. Lektorka: Katarína
Kosánová. Podujatie projektu Zaži knihu, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Tvorivá dielňa na motívy povesti Márie Ďuríčkovej.  Podujatie projektu Stretnúť knihu každý
deň VII. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výtvarná súťaž pre deti materských škôl.

Komentovaná prehliadka výstavy Československo. Podujatie projektu Zaži knihu, ktoré
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informačná výchova o využívaní a práci s informáciami a ich zdrojmi.

Prezentácia knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Účinkovali Jaroslav Rezník, Martin
Kellenberger a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Zaži knihu, ktoré z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prezentácia knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy o detstve M.R. Štefánika. Účinkovali
Jaroslav Rezník, Martin Kellenberger a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Rok
Milana Rastislava Štefánika, ktoré z verejných zdrojov podporil Trnavský samosprávny kraj.
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Krajina fantázie ilustrátora
Miroslava Cipára

Katuška - švárna drevulienka

Fauna a flóra Piešťan

Zlatá hus

Biela húska na Dunaji

Básnička ti pomôže

Biela mohyla

Komorník cisára Františka
Jozefa I.

Chlapček malý ako hrášok

Obrázky z detstva M.R.
Štefánika

Obálka obľúbenej knižky

Návšteva knihovníkov

Spievanky a hádanky

Život v Rakúsko-Uhorsku

06.05.2019, 13.00 h

07.05.2019, 10.00 h

07.05.2019, 17.30 h

09.05.2019, 13.30 h

10.05. 019, 09.00 h

10.05.2019, 15.00 h

13.05.2019, 08.45 h

14.5.2019, 10.00 h

15.05.2019, 09.00 h

15.05.2019, 09.30 h

15.05.2019, 13.30 h

15.05.2019, 14.00 h

16.05.2019, 09.15 h

16.05.2019, 09.30 h

43

43

40

11

48

22

22

26

3

21

28

23

18

20
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ZŠ s MŠ Moravany nad
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Cirkevná spojená škola

AkSen - Klub aktívnych
seniorov
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Komentovaná prehliadka výstavy Československo a workshop s Katarínou
Kosánovou.  Podujatie projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Tvorivá dielňa na motívy povesti Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý
deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V rámci študijnej cesty, ktorú organizoval regionálny výbor Svazu knihovníků a informačních
pracovníků, našu knižnicu navštívilo štyridsať knihovníkov z Juhomoravského, Zlínskeho,
Olomouckého kraja a z Vysočiny.

Literárno-výtvarný workshop a tvorba obálky obľúbenej knižky Márie Ďuríčkovej.
Lektor: Mgr. Pavla Šoltisová a študenti odboru Propagačnej grafiky ŠÚV J. Vydru
v Bratislave. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Tvorivý workshop s Katarínou Kosánovou.  Podujatie projektu Zaži knihu. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tvorivá dielňa na motívy tvorby Márie Ďuríčkovej.  Podujatie projektu Stretnúť knihu každý
deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy spojená s workshopom. Lektor: Diana Ondrušová.

Informačná hodina o M.R. Štefánikovi spojená s workshopom. Lektorka: Diana
Ondrušová.  Podujatie projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Literárno-tvorivý workshop na motívy neobyčajnej knižky Daniela Heviera.

Literárno-tvorivý workshop na motívy tvorby Márie Ďuríčkovej.  Podujatie projektu Stretnúť
knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-tvorivý workshop na motívy ilustrácií Bystríka Vanča. Lektorka: Diana
Ondrušová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Prednáška o zaujímavostiach z jedinečného sveta piešťanskej prírody pod vedením
ekologičky Ing. Magdalény Masárovej z OZ Kvas.

Výtvarný workshop na motívy knihy Zlatá priadka. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý
deň VII., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tvorivý workshop na motívy spoločnej tvorby Márie Ďuríčkovej a Miroslava Cipára. Lektorka:
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., ktoré z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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prednáška

Po stopách M. R. Štefánika

Stratená škola

S kým sa Guľko skamarátil?

Knihotúlanie

Kozliatka, otvorte!

Kozliatka maličké, otvorte
mamičke...

Inventúra

Cez prekážky ku hviezdam

Vidíš ten náš vŕšok?

Z Bradla do knižnice

Vodné kráľovstvo

Hráme sa s písmenkami

Komunikácia a asertivita

17.05.2019, 10.45 h

17.05.2019, 15.00 h

20.05.2019, 10.00 h

20.05.2019, 17.30 h

21.05.2019,10.00 h

21.05.2019, 13.30 h

22.05.2019, 18.00 h

23.05.2019, 09.00 h

23.05.2019, 10.00 h

23.05.2019, 10.30 h

24.05.2019, 10.00 h

24.05.2019, 15.00 h

28.05.2019, 9.00 h

12

3

37

22

10

23

32

17

64

48

23

2
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MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK,NPC

MsK

MsK

MsK

MsK, BIBIANA,
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umenia pre deti

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania
nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj
prostredníctvom podnikateľských inkubátorov.

Hráme sa a čítame z kníh českej autorky Michaely Fišarovej. Podujatie projektu Keď čítanie
je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.

Literárno-výtvarný workshop na motívy tvorby Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. Lektorky: Diana Ondrušová a Katarína Kosánová.

Komentovaná prehliadka výstavy Československo a workshop. Lektorka: Katarína
Kosánová. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Seminár pre pedagógov a knižničných pracovníkov zameraný na čítanie a budovanie
spoločného symbolického jazyka prostredníctvom povestí. Lektorka: Mgr. Timotea Vráblová,
CSc.

Komentovaná prehliadka k výstave a tvorivá dielňa. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie
projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja.

Prezentácia autobiografickej knihy herca Andreja Hryca.

Tvorivý workshop spojený s čítaním rozprávky. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV.,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Divadelné predstavenie na motívy knihy Márie Rázusovej-Martákovej Kozliatka o
neposlušných kozliatkach a zlom vlkovi. Účinkovali Barbora Krajč Zamišková a Martin
Kollár. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry.

Účinkovali: spisovateľka a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, interiérový a produktový
dizajnér Michal Staško a hudobný hosť Doris Day Band. Moderovali: Adriana Totiková a
Barbora Krajč Zamišková.  Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Literárno-tvorivý workshop z tvorby Márie Ďuríčkovej.  Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prezentácia knihy českej autorky Daniely Krolupperovej z cyklu Knižky maľované. Podujatie
projektu Keď čítanie je čtení XI. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Komentovaná prehliadka k výstave Československo.

~ 35 ~

beseda, pre
deti

workshop, pre
deti

informačná
hodina,
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
divadelné
predstavenie,
tvorivá dielňa,
pre deti
beseda, pre
deti

divadelné
predstavenie,
pre deti
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti
divadelné
predstavenie,
pre deti
workshop, pre
deti

Zbohom monarchia, vitaj
republika

Ako vzniká štát

Vymaľuj si Piešťany

O Jankovi Polienkovi

Rozprávky z červenej ponožky

Celé Slovensko číta deťom.
Piešťany čítajú deťom

Domček plný rozprávok

Každý z nás je iný

O dievčatku bez vláskov

Žirafa v Dračom kine

Líza, mačka z Trojice

Tvoríme s rozprávkou

28.05.2019, 10.00 h

28.05.2019, 13.30 h

29.05.2019, 08.50 h

31.5.2019, 15.00 h

03.06. 2019, 09.30
h

05.06.2019, 10.00 h

06.06.2019, 10.00 h

06.06.2019, 11.00 h

07.06.2019, 10.00 h

07.06.2019, 15.00 h

10.06.2019, 10.00 h

10.06.2019, 13.30 h
18

89

2

19

22

76

73

48

4

22

14

48

Cirkevná spojená škola,
Piešťany
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MsK

MsK

MsK

MsK
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MsK

MsK

MsK
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MsK
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MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Workshop ku knihe Líza, mačka z Trojice. Číta a tvorí celá rodina. Podujatie projektu Poď z
ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Divadelná prezentácia novej knihy Jána Uličianskeho a ilustrátora Vladimíra Krála.
Účinkovali: Ján Uličiansky, Vladimír Král, Barbora Krajč Zamišková, Martin Kollár. Podujatie
projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Marty Hlušíkovek.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knižky Gabriely Futtovej o tolerancii a láske v
príbehu o bezvlasej princeznej. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v
našom svete VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Dramatohračka a výtvarný workshop na tému inakosti na motívy ilustrácie Ľudovíta Fullu
z knihy Varila myšička kašičku. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v
našom svete VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Rozprávkový príbeh súrodencov Maxa a Ley o tom, že s rodinou je všetko ľahšie. Na motívy
knižky Jána Uličianskeho. Účinkovalo Divadlo ŠiBe. Podujatie projektu Vitajte v našom svete
VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Piaty týždeň čítania deťom v Slovenskej republike. Známi autori, ilustrátori a herci čítali
deťom. Čítajúci hostia: spisovateľ Ján Uličiansky, speváčka, cestovateľka a spisovateľka
Dorota Nvotová, ilustrátorka a animátorka Alica Kucharovič, herečka Alžbeta Kamenská a
herec Šimon Králik. Moderoval Dado Nagy. Patronát nad podujatím prevzal prezident SR
Andrej Kiska.

Scénické čítanie na motívy knihy Jaroslavy Blažkovej spojené s tvorivou dielňou. Účinkovalo
Bratislavské bábkové divadlo. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Čítanie, hry a počúvanie rozprávok a povestí Márie Ďuríčkovej.

Informačná hodina a workshop s lektorkou Katarínou Bajzíkovou.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Zbohom monarchia, vitaj republika. Účinkovali
Katarína Slaninková a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informačná hodina spojená s prezentáciou knihy Róberta Beutelhausera a Kataríny
Slaninkovej. Účinkovali Katarína Slaninková a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu
Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Kde je Ester N?

Zlatá brána otvorená, zlatým
kľúčom podoprená...

Povesti Dunajskej kráľovnej

Ak uhádneš moje meno,
nechcem ťa...

Gorila na návšteve v domove

Majstrík a Krasomilka

Mimi a Líza na návšteve v
ponorke

Stratenko

V ríši rozprávkových hrdinov

Zázračné kľúče Márie
Ďuríčkovej

12.06.2019, 10.00 h

13.06.2019, 10.00 h

13.06.2019, 13.30 h

14.06.2019, 10.00 h

14.06.2019, 10.00 h

14.06.2019, 13.30 h

14.06.2019, 15.00 h

15.06.2019, 10.30 h

15.06.2019, 10.30 h

17.06.2019, 9.30 h
72

37

37

3

23

22

93

105

21

87
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Malá princezná

11.06.2019, 10.00 h

62
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predstavenie,
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Mačacie kráľovstvo

10.06.2019, 17.00 h

MsK

Msk

MsK

MsK

MsK

MsK
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MsK, Osmijanko n.o.
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Inscenované čítanie a tvorivá dielňa na motívy rozprávok Márie Ďuríčkovej. Účinkoval
Miroslav Mihálek.

Literárno-výtvarný workshop s Dianou Ondrušuvou. Podujatie projektu Poď z ulice do
knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Divadelné predstavenie na motívy rozprávky Pavla Dobšinského z cyklu Kde bolo, tam bylo.
Účinkovali: študenti Divadelnej fakulty VŠMU. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Workshop na motívy príbehu Mimi a Lízy.

Rozprávkoví škriatkovia sa vybrali hľadať pomoc do ľudského sveta. Účinkovali: Zuzana
Csontosová a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., z
verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop o rodičovskom vzťahu gorily a dievčatka Jonny z detského
domova. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., z
verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Komponované dramatizované čítanie, v ktorom účinkovali autori detských kníh Zuzana
Csontosová a Bystrík Vančo, bábkoherci Barbora Krajč Zamišková, Viktória Sedláková a deti
z materských škôl. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková,
ktorý bol súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu
narodenia Márie Ďuríčkovej. Účinkovali: Barbora Krajč Zamišková, Viktória Sedláková a deti
z Materskej školy Krakovany. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária
Ďuríčková, ktorý bol súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Čítanie, hry a počúvanie rozprávok Márie Ďuríčkovej. Účinkovali: Barbora Krajč Zamišková,
Viktória Sedláková a deti z materských škôl z Krakovian. Podujatie festivalu detskej
literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý bol súčasťou projektu Stretnúť knihu každý
deň VII.

Príbeh o tom, čo všetko sa dá stratiť a nájsť počas jednej noci. Účinkovala spisovateľka
Monika Kompaníková a bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Vitajte v
našom svete VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Divadelné predstavenie na motívy knižky Jána Uličianskeho o hľadaní svojho miesta vo
svete a viere, že dobro nakoniec zvíťazí. Účinkujú študenti VŠMU. Podujatie projektu Vitajte
v našom svete VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána Uličianskeho o priateľstve mačky a chlapca.
Účinkovali: Ján Uličiansky, Vladimír Král, Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár. Podujatie
projektu Vitajte v našom svete VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.
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Generál

Obálka obľúbenej knižky

Komiks podľa obľúbenej knižky

Splnený sen - M.R. Štefánik a
vznik Československa

Dedkove čokoládové lentilky

Keď zmysel chýba

Kam sa ukryla rybka Belička

Mimi a Líza na Paráde

Janka a Danka

Knižný hrdina

Baran baran buc!

Biela kňažná Mária Ďuríčková vernisáž

17.06.2019, 17.30 h

18.06.2019, 10.00 h

18.06.2019, 14.00 h

19.06.2019, 17.00 h

20.06.2019, 10.30 h

21.06.2019, 13.30 h

21.06.2019, 15.00 h

22.06.2019, 10.00 h

22.06.2019, 10.30 h

24.06.2019, 09.30 h

24.06.2019, 10.00 h

24.06.2019, 10.30 h
78

33

31

84

32

3

13

21

22

5

10

25
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Kúpeľný ostrov,
Piešťany

MsK
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MsK

Kúpeľná dvorana – KC
Apolin
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Kúpeľná dvorana – KC
Apolin
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Slovenský
paralympijský výbor,
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MsK
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MsK, Spoločnosť M.R.
Štefánika, Nadácia
M.R. Štefánika, Klub
AkSen - aktívny senior,
KC Apolin
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Vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej.
Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý bol súčasťou
projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Interaktívne predstavenie pre batoľatá z cyklu Zahrajme sa s knižkou. Účinkovali Oľga
Novotná Hincová a Alica Bukovčanová. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop a maľovanie obľúbených knižných postáv. Lektor: Mgr. Art
Dávid Marcin, grafik a ilustrátor, spoločne so študentami Propagačnej grafiky ŠUV J. Vydru
v Bratislave. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Dramatizácia pôvodného slovenského textu spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Účinkovalo
divadlo Babadlo. Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý
bol súčasťou projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Literárno-výtvarný workshop. Hry s pexesom Memonik. Podujatie bolo súčasťou druhého
bezbariérového festivalu Paráda. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., z verejných
zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Čítame si rozprávku Jozefa Kronera, o rybke Beličke, jej kamarátovi Jalčekovi a o živote pod
vodnou hladinou.

Hra a výtvarný workshop bez zapojenia zraku. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie
projektu Vitajte v našom svete VII., z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop o tom, že láska a priateľstvo porazia každú chorobu. Lektorka:
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., z verejných zdrojov
podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Prezentácia životopisnej knihy o najznámejšej osobnosti našich novodobých dejín
M.R.Štefánikovi - a predsa trochu inak, spojená s besedou s jej autorom Ferdinandom
Vrábelom.

Literárno-výtvarný workshop pre deti. Lektor: Mgr. Art Dávid Marcin, ilustrátor kníh a
komiksov.

Literárno-výtvarný workshopa tvorba obálky obľúbenej knižky Márie Ďuríčkovej. Lektor:
Mgr. Pavla Šoltisová a študenti odboru Propagačnej grafiky ŠÚV J. Vydru v Bratislave.
Podujatie festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorý bol súčasťou
projektu Stretnúť knihu každý deň VII.

Beseda so spisovateľkou, scenáristkou a režisérkou Marianou Čengel-Solčanskou.
Moderoval: Dado Nagy. Podujatie projektu Rok Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa
realizoval s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
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Veselá vandrovka

Spolu tvoríme rodinu

Slncové dievčatko Oľgy
Bajusovej

Sme najlepší priatelia a spolu
zvládneme úplne všetko...

Mačacie zlato

Lízine výpravy do neznáma

Prázdniny na ostrove
Kurekuredut
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Na návšteve u Maxa a Ley

28.06.2019, 15.00 h

Mesto hory Vyšehrad
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Guľko Bombuľko

28.06.2019, 09.30 h

2.7.2019, 10.00 h

výtvarná
72
sútaž, pre deti

Moja rodina

27.06.2019, 10.00 h

28

89
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18

13

7
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S Hovorníčkom na rybách

25.06.2019, 9.00 h

ZŠ Krakovany
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Dobrodružný výlet s Pippi, najsilnejším dievčaťom na svete. Účinkovalo EDUdrama.
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Tvorivá dielňa, na ktorej sme si vytvorili obľúbené mačiatko. Podujatie projektu Stretnúť
knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dramatizácia rozprávkového príbehu o mačke Líze. Účinkovalo Divadlo KBT. Podujatie
projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Ivony Březinovej Chlapec a pes. Lektorka:
Diana Ondrušová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop ku knihe Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tvorivý workshop o tom, že rodina je to najdôležitejšie. Podujatie projektu Vitajte v našom
svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Predstavenie Divadla KBT na motívy kníh Márie Rázusovej-Martákovej a Margity Príbusovej.
Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Zážitkový workshop a objavovanie zákutí Prahy. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s výtvarnou
dielňou. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Workshop ma motívy knižky Jána Uličianskeho - Max a Lea.

Interaktívna dramatizácia na motívy literárnej predlohy Márie Ďuríčkovej spojená s
kreatívnou dielňou. Účinkovala: Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Poď z ulice do
knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti materských škôl spojené s
odovzdávaním cien a kultúrnym programom. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rozprávkové putovanie dávnou Prahou na motívy knihy českej autorky Sylvy Francovej.
Literárno-výtvarný workshop s lektorkou Dianou Ondrušovou. Podujatie projektu Keď čítanie
je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.

Literárno-výtvarný workshop na námet knihy Daniela Heviera.
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Prešporský zvon

Sofia z predmestia

Okolo zemegule

Útek

S Hovorníčkom je to ľahké

Hanička bez rúk

Kľúče od mesta

O troch zlatých rybkách

Bola hora, v hore skala a pod
skalou jedľa...

Jonna a jej mama Gorila

Rozprávky z papiera

Veľrybia speváčka Gréta

S Grétou za dobrodružstvom

4.7.2019, 13.00 h

7.7.2019, 10.30 h

8.7.2019, 10.00 h

8.7.2019, 10.30 h

9.7.2019, 10.00 h

9.7.2019, 10.00 h

9.7.2019, 13.30 h

10.7.2019, 9.30 h

10.7.2019, 10.00 h

11.7.2019, 9.30 h

11.7.2019, 10.00 h

11.7.2019, 10.00 h

11.7.2019, 11.00 h
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4
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MsK

MsK

Detský domov Piešťany

MsK
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Dramatizované čítanie, pri ktorom si precvičíme toleranciu i vnímavosť voči okoliu.
Účinkovala EDUdrama. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Dobrodružné putovanie s najslávnejšou veľrybou speváčkou za krajším a čistejším
morom. Účinkovala EDUdrama. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Papierové čarovanie s Karolom Krčmárom. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII.,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Aj keď nám niekto nie je príjemný svojím výzorom, jeho srdce nás môže presvedčiť, že žiť po
jeho boku stojí za to. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s výtvarnou
dielňou. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Literárno-výtvarná dielňa z knihy Ľubomíra Feldeka Rok európskych rozprávok. Lektorka:
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s výtvarnou
dielňou. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Divadelná dramatizácia klasickej ľudovej rozprávky o tom, ako sa môže zmeniť život človeka,
keď daruje hrsť múky a že všetko zlé je na voľačo dobré. Podujatie projektu Vitajte v našom
svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop pre šikovné jazýčky na motívy knižky Daniela Heviera.
Lektorka: Diana Ondrušová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Prezentácia slovenského a českého vydania knihy formou diskusie a literárneho workshopu.
Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

Dobrodružný príbeh o malom utečencovi, ktorý hľadá svojho otca a miesto, kde by našli
pokoj. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Bábkové predstavenie, ktoré nás naučí ohľaduplnosti voči ľuďom i prírode okolo nás.
Účinkovalo Divadlo na hojdačke. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Komentovaná prehliadka a tvorivý workshop na motívy ilustrácii Bystríka Vanča. Podujatie
projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
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V domčeku s Maxom a Leou

Úžasný svet chutí a vôní

Brána želaní

Čítajme si prstami

Popoluška, Martinko Klingáč a
Danka a Janka v rozprávke

S Emou sa nikdy nenudíme

Malé rozprávky z veľkého
mesta

O Jankovi Polienkovi. Zlatá
priadka.

O dievčatku, ktoré rado čítalo

Hajaj, búvaj synáčik, upečiem
ti koláčik

Ako Malá princezná spoznala
Analfabetu

Knižní hrdinovia Márie
Ďuríčkovej

Líza, ja ťa ľúbim

11.7.2019, 13.30 h

12.7.2019, 8.15 h

12.7.2019, 10.00 h

12.7.2019, 10.00 h

12.7.2019, 15.00 h

15.7.2019, 10.00 h

15.7.2019, 13.00 h

16.7.2019, 10.00 h

16.7.2019, 10.00 h

17.7.2019, 10.00 h

17.7.2019, 10.00 h

17.7.2019, 10.00 h

18.7.2019, 9.00 h
42

21

30

31

38

55

5

94

4

32

23

7
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MŠ Ružová

MsK

ZŠ Mojmírová

ZŠ Mojmírová

MŠ F.E. Scherera

MsK
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MsK

ZŠ Krakovany

Špeciálna MŠ Piešťany

MsK

MsK

MsK

MsK
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MsK, Osmijanko, n.o.
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Mačka Líza a chlapec Max - najlepší priatelia. Kreatívny workshop ilustrátora Vladimíra Krála
a bábkoherečky Barbory Krajč Zamiškovej. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV.,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s výtvarným
workshopom.

Čítame si a tvoríme prázdninové príbehy z kníh Jána Uličianskeho. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Literárno-výtvarný workshop k rozprávke Márie Ďuríčkovej. Lektorka: Sidi Féder. Podujatie
projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Číta a tvorí celá rodina.
Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Pippi Dlhá Pančucha. Účinkovala: Barbora
Krajč Zamišková. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Inscenované čítanie a tvorivý workshop. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII.,
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s tvorivou dielňou
na motívy knihy Vtáčik, žltý zobáčik. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítanie, počúvanie a hry na tému rozprávky spisovateľa Jána Uličianskeho a ilustrátora
Petra Čisárika. Účinkovali: Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Zaži knihu,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítanie, počúvanie a hry na témy rozprávok Márie Ďuríčkovej. Lektorka: Diana Ondrušová.
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop na motívy rozprávok o Mimi a Líze. Lektorka: Diana
Ondrušová.

Zážitkové čítanie a tvorivý workshop na motívy knihy Chlapec s očami ako hviezdy.
Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop na tému príbehu Mimi a Lízy. Podujatie projektu Vitajte
v našom svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Divadelná dramatizácia na motívy knižky Jána Uličianskeho. Účinkovali: Alžbeta Kamenská
a Šimon Peter Králik. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
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Dlhý, Široký a Bystrozraký

Dobrodružstvá Ferda mravca

Príbeh spievajúcej veľryby

S Gerdou naprieč oceánom

Maľované obrázky

Ako Janko Hraško prekabátil
bohatého pána

Jeremiáš a jeho svet

Cestujeme na Mňaurícius s
Leonardom a Lízou

Teplé hniezdočko alebo Aj ľudia
majú hniezda

Mokrý Ďurko

Guľko Bombuľko

Škriatkovia sú rovnakí a predsa
iní

Báje z Bratislavy
a Dunajského okolia

18.7.2019, 10.00 h

19.7.2019, 15.00 h

21.7.2019, 10.30 h

21.7.2019, 10.30 h

22.7.2019, 09.45 h

22.7.2019, 10.00 h

22.7.2019, 09.00 h

23.7.2019, 09.30 h

23.7.2019, 9.30 h

23.7.2019, 10.00 h

23.7.2019, 10.30 h

24.7.2019, 9.30 h

24.7.2019, 10.00 h
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Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s výtvarnou
dielňou. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte
v našom svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Divadelné predstavenie na motívy knihy Márie Ďuríčkovej a ilustrátora Petra Čisárika.
Účinkovalo Divadlo KBT. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s výtvarnou
dielňou. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop na námet Najkrajšej knihy roka 2018 Vtáčia legenda
ilustrátora Vladimíra Krála a s textom Daniela Heviera. Lektorka: Katarína Kosánová.
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Učenie sa a čítanie kníh Jána Uličianskeho. Účinkovala: Barbora Krajč Zamišková. Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tvorivá dielňa k príbehu Ivony Březinovej o autistickom chlapcovi s názvom Krič potichu,
braček. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII.,
realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Beseda a literárno-výtvarný workshop s ilustrátorom Vladimírom Králom. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vernisáž výstavy ilustrácií Vladimíra Krála. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň
VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tvorivá dielňa. Lektorka: Diana Ondrušová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň
VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Divadelné predstavenie na motívy knihy Adriana Macha. Účinkovali: Miro Mihálek a Barbora
Šoganová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Tvorivá dielňa na motívy knihy Ondřeja Sekoru.
Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII. - Túlavá knižnica, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kreatívny workshop z rozprávok Bystríka Vanča. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice
IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Príbehy kocúrika Gíru

Dvaja kamaráti

Myšky

Puf a Muf
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O troch grošoch
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Ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na
hrušky...
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workshop,
pre dti

divadelné
predstavenie,
pre deti

Sofia a tekvička Betka

26.7.2019, 10.00 h
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Zlaté rybky v Krokodube

25.7.2019, 10.00 h
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Prezentácia knižnej, rozhlasovej a animovanej podoby rozprávky Nataši Tanskej. Divadelná
dramatizácia. Účinkovalo Divadlo KBT. Podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte
v našom svete VII. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Výtvarný workshop o láske, priateľstve a inakosti. Voľná inšpirácia obrazom Ľudovíta
Fullu Deti pri mori. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII. Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.

Dramatizované čítanie a tvorivá dielňa na motívy knihy Libuše Friedovej. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Interaktívne predstavenie pre batoľatá v podaní divadla Féder Teáter. Podujatie projektu
Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková spojená s tvorivým
workshopom. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Prezentácia knižnej a rozhlasovej podoby rozprávok Ľubomíra Feldeka. Lektorka: Katarína
Kosánová. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Divadelné predstavenie na motívy rozprávky Pavla Dobšinského. Účinkovalo Divadlo Portál.
Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

Čítanie, počúvanie, pozeranie a hránie sa s rozprávkou Karla Čapka. Podujatie projektu Zaži
knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop na motívy kníh Márie Ďuríčkovej. Lektorka: Diana Ondrušová.
Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.

Divadelná dramatizácia o kráse a sile priateľstva. Podujatie projektu Vitajte v našom svete
VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Dramatizované čítanie na motívy knižky Márie Rázusovej-Martákovej. Účinkovalo Divadlo
KBT. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Literárno-výtvarná dielňa inšpirovaná knihou Ľubomíra Feldeka s ilustráciami Miroslava
Cipára. Pod vedením lektorky Kataríny Kosánovej.
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Mačka Líza na chalupe

Chrobáčik Roháčik

Žabiatko Ľudmily
Podjavorinskej

Janko Polienko

Urob si z polienok
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Ohňostroj pre deduška
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Sám na mori
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Tak si ja krásne žijem
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Moja rozprávková dielňa
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Posledný dinosaurus

4.8.2019, 10.30 h

Povesť o Zotmundovi
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Ahoj, Hádanka

2.8.2019, 15.00 h

7.8.2019, 10.00 h
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Čo si hračky rozprávali

2.8.2019, 10.00 h
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Tvorivý workshop s bábkarom a scénografom Mirom Dušom. Podujatie projektu Stretnúť
knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Divadelná dramatizácia na motívy rozprávky Márie Ďuríčkovej spojená s tvorivým
workshopom. Účinkovalo Teátro Neline. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárny workshop. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia - hlavný partner projektu.

Zážitkové čítanie z knižky Moniky Novákovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň
VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Tvorivá dielňa na motívy knihy Jána Uličianskeho Líza, mačka z Trojice. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.

Výtvarný workshop na motívy knihy Williama Turnera. Účinkovala Katarína Kosánová.
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII. Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Literárno-výtvarný workshop s ilustrátorom Bystríkom Vančom a Katarínou Kosánovou.
Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia - hlavný partner projektu.

Dramatizované čítanie a výtvarný workshop na motívy knihy Jaroslavy Blažkovej.
Účinkovala Katarína Kosánová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Zuzky Dvořákovej. Účinkovala Katarína
Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII. Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Tvorivá dielňa. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Divadelné predstavenie o malom dinosaurovi Samovi. Účinkovalo Divadlo na hojdačke.
Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia - hlavný partner projektu.

Zážitkové čítanie knižky Márie Ďuríčkovej a Márie Števkovej z cyklu Učíme sa čítať knihy.
Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop na motívy ilustrácií Heleny Zmatlíkovej. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.
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workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Zázračné kľúče od hravého
čítania - Knihokvety v
Osmijankovej literárnej záhrade

O dvanástich mesiačikoch

Čarodejné slová Danky a Janky

Ak uhádneš moje meno...

Zlatá priadka Martinka Klingáča

16.8.2019, 10.00 h

16.8.2019, 15.00 h

16.8.2019, 16.00 h

19.8.2019, 09.00 h

19.8.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Guľko Bombuľko

14.8.2019, 10.00 h

Lietajúci deduško

workshop, pre
deti

Jakub a hvězdy

14.8.2019, 9.00 h

16.8.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Mačky vo vreci

13.8.2019, 10.00 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

workshop, pre
deti

Noha k nohe

12.8.2019, 10.00 h

Prešporské rozprávky

workshop, pre
deti

Tajomstvo ukryté v hrášku

12.8.2019, 9.00 h

15.8.2019, 10.00 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

Králik Bubliguma

11.8.2019, 10.30 h

10

11

3

8

14

14

87

27

2

19

8

20

117

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ M.R. Štefánika

ZŠ M.R. Štefánika

MsK

MsK

MsK

Kúpeľná dvorana - KC
Apolin

Kúpeľná dvorana - KC
Apolin

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop k ilustráciám Petra Cpina. Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Literárno-výtvarný workshop k ilustráciám Petra Cpina. Podujatie projektu Stretnúť knihu
každý deň VII. - Túlavá knižnica, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zážitkové čítanie. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia knižnej, rozhlasovej a animovanej podoby slovenskej ľudovej rozprávky
prerozprávanej Máriou Ďuríčkovou. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia čitateľského projektu Čítajme s Osmijankom – pridaj sa aj ty! spojená
s workshopom zameraným na motivačné hry s čitateľom mladšieho školského veku.
Účinkovala Miroslava Biznárová, OSMIJANKO, n.o. Podujatie projektu Zaži knihu,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Zážitkové čítanie z cyklu Učíme sa čítať knihy. Účinkovala: Linda Horváthová. Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.

Inscenácia na motívy legiend a príbehov zo starého Prešporka v štýle pouličnej komédie
pre deti i dospelých. Účinkovalo Divadlo ŠiBe. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Interaktívne čítanie. Účinkovala Linda Horváthová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý
deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop na motívy tvorby Renáty Fučíkovej spojený s komentovanou
prehliadkou výstavy Život v obrazech. Účinkovala Katarína Kosánová. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Dramatizované čítanie a tvorivý workshop na motívy knihy Jaroslavy Blažkovej. Účinkovala
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Čítanie a workshop z cyklu Číta a tvorí celá rodina. Účinkovala Katarína Kosánová. Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop o maličkom chlapcovi s veľkým srdcom na motívy knihy Márie
Ďuríčkovej Janko Hraško.

Divadelné predstavenie. Účinkovali Alžbeta Kamenská a Šimon Peter Králik. Podujatie
projektu Vitajte v našom svete VII. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
SR.
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deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti
divadelné
predstavenie,
pre deti
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

divadelné
predstavenie,
pre deti
workshop, pre
deti

Tři bratři

Danka a Janka idú do knižnice

Dierožrút

Zázračné kľúče od hravého
čítania – Malí veľkí hrdinovia
tajomného lesa

Pani z Michalskej veže

Teč, vodička, teč

Kúzelný zvon

Prechádzka zeleným údolím
- Hravo čítame s Osmijankom
o Muminovcoch

Chlapec bez mena

Rozprávkar a rozprávnica

Martinko Klingáč

Vtáčia legenda

20.8.2019, 10.00 h

21.8.2019, 10.00 h

21.8.2019, 10.00 h

22.8.2019, 10.00 h

23.8.2019, 10.00 h

23.8.2019, 15.00 h

25.8.2019, 10.30 h

25.8.2019, 11.15 h

27.8.2019, 10.00 h

28.8.2019, 10.00 h

31.8.2019, 10.30 h

6.9.2019, 15.00 h
2

101

42

59

38

81

2

14

12

37

29

8

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ M.R. Štefánika

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Daniela Heviera a Vladimíra Krála. Podujatie
projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Divadelné predstavenie o priateľstve v podaní Divadla Portál. Podujatie projektu Vitajte v
našom svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Prezentácia knižnej, rozhlasovej a animovanej podoby rozprávky Petra Glocka. Účinkovala
Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Autorská interaktívna rozprávka inšpirovaná pôvodnými indiánskymi príbehmi a kultúrou.
Účinkovalo LUNA storytelling. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Na motívy knihy Tove Jansson. V spolupráci s OSMIJANKO n.o. Podujatie projektu Stretnúť
knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Príbeh o veľkom priateľstve a odvahe kúzelníka Trikája a remeselníka Dajana. Účinkovalo
Dřevěné divadlo Jana Hrubce. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Tvorivé čítanie a hranie na motívy básničiek Daniela Heviera. Podujatie projektu Zaži knihu,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop k ilustráciám Petra Uchnára. Podujatie projektu Stretnúť
knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Hravé čítanie s Osmijankom a knižkou Roalda Dahla Minpinkovia. V spolupráci s OSMIJANKO
n.o. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Slavky Liptákovej. Účinkovalo Féder Teáter.
Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop na motívy ilustrácií Boženy Plocháňovej. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.

Tvorivá dielňa na motívy tvorby Václava Šlajcha spojená s komentovanou prehliadkou
výstavy Život v obrazech. Účinkovala Katarína Kosánová. Podujatie projektu Keď čítanie
je čtení XI. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.
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tvorivá dielňa,
pre deti, pre
seniorov
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Skrytá sila Toníka

Rád sladkého snehuliaka

Zažmúr očká

Príbeh o rómskom zrkadle

Cyklistické preteky - Cesta
okolo Slovenska

12.9.2019, 13.30 h

13.9.2019, 13.30 h

13.9.2019, 15.00 h

16.9.2019, 13.30 h

16.9.2019, 12.00 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

Pupo a Fazuľka

10.9.2019, 13.30 h

Mačku, čo sme mali, nosíme
navždy v srdci

divadelné
predstavenie,
pre deti

Koralový svet

10.9.2019, 10.00 h

11.9.2019, 15.00 h

beseda

Knihotúlanie

9.9.2019, 17.30 h

beseda

beseda, pre
deti

Chymeros

9.9.2019, 13.30 h

Kúpeľné oblátky

vernisáž, pre
deti

Tajný život kníh

9.9.2019, 09.00 h

10.9.2019, 17.30 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

Recept na leva

7.9.2019,
10.30 h

21

21

3

18

22

38

28

21

15

56

44

63

96

MsK, KC Apolin

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Msk

Zariadenie pre seniorov, MsK
Moravany nad Váhom

Kúpeľná dvorana - KC
Apolin

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop ku knihe Zuzany Šinkovicovej Myšiak Samuel a jeho cesta
okolo Slovenska na bicykli.

Divadelný workshop a tvorivá dielňa. Účinkovalo LUNA storytelling. Podujatie projektu
Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Kreatívny workshop na motívy knihy Tomáša Janovica. Podujatie projektu Poď z ulice do
knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Ivony Březinovej. Lektorka: Katarína
Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Ivony Březinovej, Ňouma z áčka. Účinkovala
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.

Tvorivá dramatizácia o mačke seniorke v podaní Divadla KBT. Podujatie projektu Vitajte
v našom svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Beseda so slovenskou spisovateľkou, novinárkou a scenáristkou Ivanou Havranovou.

Interaktívna dramatizácia na motívy knihy Hany Lasicovej. Účinkovalo Divadlo Fí. Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia hlavný partner projektu.

Interaktívne predstavenie pre batoľatá z cyklu Zahrajme sa s knižkou. Účinkovalo Divadlo Fí.
Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia - hlavný partner projektu.

Literárna kaviareň - literárno-hudobný večer so zaujímavými hosťami. Účinkovali: herečka,
speváčka a spisovateľka Dorota Nvotová, spisovateľ a scenárista Daniel Hevier, režisérka
Adriana Totiková a bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Zaži knihu, z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia čitateľského projektu. Účinkoval Daniel Hevier. Podujatie projektu Zaži knihu,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vernisáž výstavy spojená s literárno-hudobným vystúpením spisovateľa Daniela Heviera.

Divadelné predstavenie v podaní Divadla Fí. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII.,
realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
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zážitkové
čítanie, pre
deti
beseda, pre
deti

workshop, pre
deti

divadelné
predstavenie,
pre deti
informačná
hodina, pre
deti

Prihraj, Carlos / Přihraj, Carlosi

Čítame a kreslíme si pohádky
s Vladom Králom

Líza na hrášku

Gerda medzi knihami

24.9.2019, 10.00 h

24.9.2019, 10.00 h

24.9.2019, 13.30 h

25.9.2019, 11.00 h

beseda, pre
deti

O čistom pramienku

23.9.2019, 10.00 h

O rybke Beličke

workshop, pre
deti

Na zmrzline so žirafou

20.9.2019, 15.00 h

23.9.2019, 13.30 h

workshop, pre
deti

Portál – moja zlatá brána

20.9.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

Zázračné kľúče Márie
Ďuríčkovej

19.9.2019, 10.00 h

Jožko Mrkvička a iné
cipároviny

workshop, pre
deti

Legendy českého športu

18.9.2019, 10.00 h

23.9.2019, 13.30 h

informačná
hodina, pre
deti

Za tajomstvom kníh

17.9.2019, 10.00 h

20

39

18

27

42

16

53

4

21

40

8

20

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Městská knihovna
v Praze

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK, Vydavateľstvo
Buvik

MsK, Časopis Slniečko

MsK, RTVS

MsK

MsK

MsK, Městská knihovna
v Praze, OSMIJANKO
n.o.

MsK

MsK

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Komponované divadelné predstavenie spojené s workshopom. Účinkoval bábkoherec Martin
Kollár. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII. – Zlatá priadka Mária Ďuríčková, z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Workshop s ilustrátorom Vladom Králom a bábkohercom Martinom Kollárom. Podujatie
projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Prezentácia slovenského a českého vydania kníh Júliusa Belana. Účinkovali Július Belan a
Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zážitkové čítanie rozprávky Jozefa Kronera. Účinkovali Milica Matejková, Mária Števková a
Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Workshop s ilustrátorom Miroslavom Cipárom. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň
VII. – Zlatá priadka Mária Ďuríčková, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
- hlavný partner projektu.

Prezentácia literárnej a rozhlasovej tvorby spisovateľky Márie Ďuríčkovej za účasti tvorcov
- ilustrátora Miroslava Cipára, editorky a prekladateľky Márie Števkovej, spisovateľa
Jána Uličianskeho, syna Márie Ďuríčkovej Jána Masaryka, spisovateľky a redaktorky
Ľubice Kepštovej. Podujatie projektu Stretnúť knihu každý deň VII – Zlatá priadka Mária
Ďuríčková, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Čítanie a hranie sa s knižkou Františka Rojčeka. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice
IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-architektonický workshop s architektkou Evou Rohoňovou. Podujatie projektu
Stretnúť knihu každý deň VII. – Zlatá priadka Mária Ďuríčková, z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-hudobný program spojený s inscenovaným čítaním na motívy rozprávok Márie
Ďuríčkovej. Sprievodné podujatie k výstave Povesti Dunajskej kráľovnej. Podujatie projektu
Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník,
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Komentovaná prehliadka výstavy Život v obrazech spojená s tvorivým workshopom.
Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.
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beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

workshop, pre
deti

vernisáž

Klára, Tity, Adam a Hanka

Chymerosovo rozprávanie

Najmocnejšie kúzlo v Mačacom
kráľovstve

Čaro ilustrácie / Kouzlo
ilustrace

1.10.2019, 10.00 h

1.10.2019, 10.00 h

1.10.2019, 13.30 h

1.10.2019, 18.00 h

workshop, pre
deti

Bublinové Slniečko

1.10.2019, 09.15 h

beseda,
divadelné
predstavenie,
pre deti

súťaž, pre deti 577

S vami nie som sám

1.9.2019
15.11.2019

Líza, mačka z Trojice

beseda, pre
deti

Celé Česko čte dětem a Celé
Slovensko číta deťom

30.9.2019, 10.00 h

1.10.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Pavúčikovia miláčikovia

27.9.2019, 15.00 h

43

19

34

35

55

21

19

4

21

informačná
hodina, pre
deti

Príbehy ukryté medzi riadkami

27.9.2019, 11.00 h

38

beseda

150 rokov Živeny

26.9.2019, 17.00 h

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Medzinárodný ženský
klub v Piešťanoch
(PIWC), MsK

Slovenský inštitút v
Prahe

MsK

Městská knihovna v
MsK
Praze - pobočka Dejvice

Základní škola a
mateřská škola, Praha
8, Lyčkovo náměstí 6

Městská knihovna v
Praze

Slovenský inštitút v
Prahe

Materská škola
Ratnovce

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Vernisáž výstavy významných slovenských ilustrátorov Kataríny Slaninkovej, Márie
Nerádovej, Ďura Balogha, Bystríka Vanča a Vladimíra Krála.
Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a
jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop spojený s dramatizáciou. Účinkovali: Vladimír Král, Bystrík
Vančo a Martin Kollár.
Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a
jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

Beseda s významným slovenským spisovateľom Danielom Hevierom.
Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a
jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

Prezentácia kníh Petry Nagyovej Džerengovej spojená s dramatizovaným čítaním.
Účinkovali Petra Nagyová Džerengová a Richard Trsťan. Podujatie projektu Festival
slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia knihy Jána Uličianskeho a Vladimíra Krála spojená s divadelným predstavením.
Účinkovali Vladimír Král, Ján Uličiansky, Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár.
Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a
jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný
partner projektu.

Prezentácia slovenských umeleckých časopisov pre deti.
Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

Celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl a centier voľného
času pri špeciálnych základných školách na tému „Čo ma robí šťastným.“
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Prezentácia českého a slovenského čitateľského projektu. Podujatie projektu Zaži knihu,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Ivany Havranovej. Podujatie projektu Zaži
knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času.

Predstavenie knihy „Živena – 150 rokov spolku slovenských žien“.
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workshop, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda,
divadelné
predstavenie,
pre deti
beseda, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti

Ako sa len spolu hrať?

Slovensko číta českým deťom

Kozliatka / Kůzlátka

Max a Lea

Knihotúlanie - Knihotoulky

Najrýchlejší pod slnkom

Jak šlo vejce na vandr

Rozprávky sú Pohádky

Mačací priatelia

Námorník Kapko Dierka

2.10.2019, 10.00 h

2.10.2019, 10.00 h

2.10.2019, 10.00 h

2.10.2019, 13.30 h

2.10.2019, 17.30 h

3.10.2019, 10.00 h

3.10.2019, 10.00 h

4.10.2019, 10.00 h

3.10.2019, 13.30 h

4.10.2019, 15.00 h
2

9

45

57

50

31

57

38

50

24

MsK

MsK

MsK

MsK

Slovenský inštitút v
Prahe

Dům národnostních
menšin

Městská knihovna v
Praze

Slovenský inštitút v
Prahe

Slovenský inštitút v
Prahe

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Městská knihovna v
MsK
Praze - pobočka Dejvice

Slovenský inštitút v
Prahe

MsK

Literárno-výtvarná dielňa na motívy knihy Jána Navrátila. Podujatie projektu Poď z ulice do
knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s výtvarným workshopom.

Dvojjazyčné bábkové predstavenie pre najmenšie deti. Účinkovali Viera Kučerová a Martin
Matejka. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej
literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia knihy a divadelné predstavenie. Účinkovali: Milica Matejková, Mária Števková,
Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre
deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia slovenskej a českej knihy Útek Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej spojená s
divadelným predstavením. Účinkoval Lukáš Tandara. Podujatie projektu Festival slovenskej
tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-hudobný večer s významnými osobnosťami slovenskej kultúry – Jánom
Uličianskym a Danielom Hevierom. Moderovala Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár.
Účinkoval bábkoherec Lukáš Tandara. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti.
Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia knihy Jána Uličianskeho spojená s divadelným predstavením. Účinkovali Ján
Uličiansky, Alžbeta Kamenská a Šimon Peter Králik. Podujatie projektu Festival slovenskej
tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia kníh vydavateľstva Buvik spojená s dramatizovaným čítaním. Účinkovali Milica
Matejková, Mária Števková, Vladimír Král, Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár.
Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a
jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný
partner projektu.

Účinkovali Ján Uličiansky, Petra Nagyová Džerengová, Richard Trsťan, Alžbeta Kamenská a
moderuje Viera Kučerová.
Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a
jej tvorcov, II. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný
partner projektu.

Čitateľská dielnička pre najmenších s ocenenou knižkou Kataríny Macurovej pod vedením
lektoriek J. Michalovej a M. Halamíčkovej.
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.
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beseda,
workshop, pre
deti
beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

workshop, pre
deti

beseda, pre
deti
vernisáž

Čítame, hráme, spievame deťom

Hadilov písař

Lichoužrouti/Párožrúti

Objavujeme Slovensko

Toto je Slovensko

17.10.2019, 13.30 h

17.10.2019, 13.30 h

17.10.2019, 14.00 h

18.10.2019, 09.30 h

18.10.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Skok do tmy

16.10.2019, 13.30 h

Cílovníci

divadelné
predstavenie,
pre deti

Analfabeta Negramotná

15.10.2019, 13.30 h

17.10.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Hávedník

14.10.2019, 13.30 h

vernisáž

workshop, pre
deti

Dobré ráno, pramienok

11.10.2019, 15.00 h

Tajemný svět ilustrací

beseda, pre
deti

Strakáč a Tíoni

9.10.2019, 10.00 h

17.10.2019, 9.30 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

Prasiatko Oliver na cestách

8.10.2019, 10.00 h

86

73

17

21

28

48

48

43

18

17

3

39

46

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Vernisáž výstavy ilustrátorky Márie Nerádovej spojená s divadelným predstavením.
Účinkovala Mária Nerádová, Kristína Hrončeková a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie
projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Prezentácia knihy Márie Nerádovej. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Literárno-výtvarný workshop s Galinou Miklínovou spojený s komentovanou prehliadkou
výstavy. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín.

Prezentácia kníh pre deti spojená s besedou, autorským čítaním a výstavou ilustrácií Pavla
Hracha. Účinkovali Jiří Teper a Viera Kučerová. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Slovenskí a českí herci čítali a spievali deťom. Účinkovali česká herečka Marka Míková,
slovenskí bábkoherci Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár. Podujatie projektu Zaži knihu,
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia knihy spojená s besedou a workshopom. Účinkovali Eva Papoušková, Galina
Miklínová a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované
s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Vernisáž výstavy významnej českej ilustrátorky Galiny Miklínovej. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Literárno-výtvarný workshop s knihou českého autora Daniela Rušara. Účinkovala Barbora
Krajč Zamišková. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Dramatizované čítanie na motívy knihy Jána Uličianskeho v origináli a v českom preklade,
spojené s besedou o prekladoch detskej literatúry. Účinkoval Martin Kollár. Podujatie
projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín

Literárno-výtvarný workshop ku knihe českého autora Jiřího Dvořáka a slovenskej
ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s
finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zážitkové čítanie z knihy Jána Navrátila. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia novej knihy Daniela Rušara a Adely. Podujatie projektu Vitajte v našom svete
VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Čítanie a dramatizácia na motívy kníh Márie Nerádovej. Účinkovala Barbora Krajč Zamišková.
Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

~ 51 ~
informačná
hodina, pre
deti
beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

workshop, pre
deti

Knihy v našom srdci

KNIŽNÝ KOLOTOČ: Hanka a
Adam

KNIŽNÝ KOLOTOČ: Príbehy z
prameňa

Rozprávka o Bubáčikovi a
Snehovej víle

Čteme si rozprávky

Maľované príbehy

23.10.2019, 10.00 h

23.10.2019, 10.00 h

23.10.2019, 10.00 h

23.10.2019, 13.30 h

23.10.2019, 13.30 h

informačná
hodina, pre
deti

Novinky z knižnice

21.10.2019, 10.00 h

23.10.2019, 10.00 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

Pralidi

19.10.2019, 10.30 h

informačná
hodina, pre
deti

workshop, pre
deti

Vlásky

18.10.2019, 15.00 h

Svet plný príbehov

beseda, pre
deti

Čítame, počúvame a hráme
rozprávky spisovateľov Jána
Uličianskeho, Marky Míkovej a
Jiřího Tepera

18.10.2019, 13.30 h

22.10.2019, 10.00 h

beseda,
workshop, pre
deti

Z nočníku do školky

18.10.2019, 10.00 h

6

32

48

30

27

17

16

20

52

2

20

45

MsK

MsK

MsK

Elektrárňa Piešťany

Kaštieľ Chtelnica

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Tvorivý workshop s ilustrátorom Petrom Uchnárom. Podujatie projektu Zaži knihu, z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Autorské a scénické čítanie z tvorby českých a slovenských autorov. Účinkovali Petra
Nagyová Džerengová, Daniela Krolupperová. Podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Prezentácia kníh českej autorky Daniely Krolupperovej a Lucie Dvořákovej. Podujatie
projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Významné osobnosti čítali deťom na netradičných miestach. Slovenská spisovateľka Petra
Nagyová Džerengová čítala deťom. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Významné osobnosti čítali deťom na netradičných miestach. Prezentácia knihy Kataríny
Mikolášovej a Petra Uchnára za účasti autorov. Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s výtvarným workshopom.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s výtvarným workshopom.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s výtvarným workshopom.

Babkové predstavenie Divadla DAMM z Prahy. Učinkovali: Hana Grančičová a Renáta
Kubišová. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Magdalény Takáčovej. Podujatie projektu Poď z
ulice do knižnice IV., z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Komponovaný program spojený s prezentáciou kníh českých a slovenských autorov.
Učinkovali Marka Míková, Jiří Teper a Martin Kollár. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení
XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Scénické čítanie z ocenených kníh Vombat Jirka a Kosprd a telecí spojené s literárnym a
výtvarným workshopom a besedou. Účinkovali Eva Papoušková, Galina Miklínová a Martin
Kollár. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín.
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beseda, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti
beseda, pre
deti

divadelné
predstavenie,
pre deti
divadelné
predstavenie,
pre deti

Už to zvládnu!

Svetom kníh

Víla Dudinka a Rimania

Beličkine dobrodružstvá

Volám sa Oliver, bývam s
mamou a tatom…

28.10.2019, 13.30 h

29.10.2019, 9.15 h

29.10.2019, 10.00 h

29.10.2019, 15.00 h

29.10.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Čriepky

25.10.2019, 15.00 h

beseda, pre
deti

beseda, pre
deti

Nikolina cesta

24.10.2019, 13.30 h

Pohádkový svět Zuzany
Pospíšilovej

informačná
hodina

S katalógom rýchlo a ľahko

24.10.2019, 13.30 h

28.10.2019, 10.00 h

beseda, pre
deti

Príhody 4.B

24.10.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

S Hávedníkom medzi kamarátmi

24.10.2019, 10.00 h

Hugo, psík z útulku

workshop, pre
deti

Mosty

24.10.2019, 9.00 h

28.10.2019, 9.15 h

workshop, pre
deti

O dievčatku, ktoré sa chcelo
rozprávať

23.10.2019, 13.30 h

49

22

47

42

25

43

22

5

16

25

42

16

45

14

MsK

Domov dôchodcov
Moravany nad Váhom

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Spojená škola Piešťany

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Divadelná dramatizácia na motívy kníh Márie Nerádovej. Účinkovala Barbora Krajč
Zamišková. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Divadelná dramatizácia na motívy rozprávky Jozefa Kronera. Účinkovala Barbora Krajč
Zamišková. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.

Beseda so spisovateľom, básnikom a publicistom Igorom Válekom. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Prezentácia kníh českej spisovateľky. Účinkovali Zuzana Pospíšilová a Barbora Krajč
Zamišková. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Beseda s českou spisovateľkou. Účinkovali Zuzana Pospíšilová a Barbora Krajč Zamišková.
Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

Tvorivý workshop na motívy knihy Holly Webbovej.

Zážitkové čítanie z knihy Aleny Kopasovej a Kataríny Gasko. Podujatie projektu Poď z ulice
do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner
projektu.

Beseda s českou spisovateľkou Michaelou Fišarovou. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení
XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Informačná hodina pre študentov gymnázia.

Prezentácia kníh českej autorky Michaely Fišarovej. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení
XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Literárno-výtvarný workshop na námety knihy Jiřího Dvořáka. Lektorka Katarína Kosánová.

Prednáška o mostoch Piešťan spojená s tvorivým workshopom. Lektorky: Eva Rohoňová,
Lívia Gažová.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Ivony Březinovej Natálčin Andulák s
ilustrátorkou Luciou Dvořákovou. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
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workshop, pre
deti
divadelné
predstavenie,
pre deti
informačná
hodina, pre
deti
workshop,
podpora
čítania, pre
deti
workshop, pre
deti

Tajuplné príbehy o Slovensku

Hlúpe kura

Knižné dobrodružstvá

Leon Neón

Včelár Jožko

7.11.2019, 11.00 h

8.11.2019, 10.00 h

8.11.2019, 13.00 h

8.11.2019, 15.00 h

9.11.2019, 10.00 h

workshop, pre
deti

Vizuálna identita Piešťan

6.11.2019, 10.00 h

informačná
hodina, pre
deti

workshop,
kvíz, pre deti

Poklady Slovenska

6.11.2019, 10.00 h

Ako sa nestratiť v online
katalógu

vernisáž

Hravé obrázky

5.11.2019, 18.00 h

7.11.2019, 10.00 h

prezentácia,
pre deti

Hra na knihu

5.11.2019, 10.45 h

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

Potulky po slovenských hradoch

4.11.2019, 11.00 h

Tajomstvá čarovného Slovenska

workshop, pre
deti

S Permoníkmi za
dobrodružstvom

31.10.2019, 10.00 h

6.11.2019, 13.30 h

workshop, pre
deti

Liečivé pramene na Slovensku

30.10.2019, 10.00 h

108

3

25

114

19

24

15

19

23

62

34

24

9

23

Elektrárňa Piešťany

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ F.E. Scherera

MsK

Muzeum hlavního
města Prahy

Muzeum hlavního
města Prahy

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Simony Čechovej.

Dramatizované čítanie z knižky Jane Clarkovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Divadelné predstavenie Divadla Jaja.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko a tvorivý workshop s hravým
kvízom.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Literárno-výtvarný workshop spojený s komentovanou prehliadkou výstavy Poďme
objavovať Slovensko.

Tvorivá dielňa pre II. stupeň ZŠ s dizajnérom Michalom Staškom.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko a tvorivý workshop s hravým
kvízom.

Vernisáž výstavy ilustrácií významného slovenského ilustrátora Juraja Martišku.

Prezentácia kníh ilustrátora Juraja Martišku za účasti spisovateľov Tone Revajovej, Ivony
Březinovej a Jiřího Holuba spojená s dramatizáciou.

Literárno-tvorivá dielňa s hravým kvízom spojená s komentovanou prehliadkou výstavy
Poďme objavovať Slovensko.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
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workshop, pre
deti
divadelné
predstavenie,
pre deti
bábkové
divadlo, pre
deti
workshop, pre
deti
informačná
hodina,
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Guľko Bombuľko

O vytrvalom princovi

Na potulkách Slovenskom

Kde sa schovávajú čarovné
postavičky

Grip, had, ktorý chcel mať nohy

13.11.2019, 15.00 h

14.11.2019, 10.00 h

14.11.2019, 13.30 h

15.11.2019, 10.00 h

15.11.2019, 15.00 h

workshop, pre
deti

Strašidlá sú super

13.11.2019, 10.00 h

Príbehy našej krajiny

workshop, pre
deti

Ako sa robí ilustrácia

12.11.2019, 9.15 h

13.11.2019, 13.45 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

Tato, Oliver a mama

12.11.2019, 10.00 h

workshop,
podpora
čítania, pre
deti

divadelné
predstavenie

Ak bude pekne, pôjdeme von

11.11.2019, 17.30 h

Päť minút pred večerou

divadelné
predstavenie,
pre deti

Ak bude pekne, pôjdeme von

11.11.2019, 10.00 h

13.11.2019, 13.30 h

informačná
hodina, pre
deti

Moje najmilšie rozprávky

11.11.2019, 10.00 h

3

18

7

63

19

15

18

22

28

46

58

24

23

MsK

MsK

MsK

Muzeum hlavního
města Prahy, MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Zariadenie pre seniorov, MsK
Moravany nad Váhom

MsK

MsK

MsK

Muzeum hlavního
města Prahy

MsK

MsK

MsK

MsK

Tvorivý workshop na motívy knihy Tomáša Murgaša.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Literárno-výtvarný workshop a komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať
Slovensko.

Bábkové predstavenie na motívy klasickej rozprávky Boženy Němcovej Dlhý, Široký a
Bystrozraký. Účinkovali Dřevěné divadlo Jana Hrubca.

Divadelná dramatizácia na motívy obľúbenej rozprávky Márie Ďuríčkovej.

Literárno-tvorivá dielňa spojená s komentovanou prehliadkou výstavy Poďme objavovať
Slovensko.

Zážitkové čítanie z knihy Ivy Procházkovej o nevidiacom dievčatku Babete. Pod vedením
lektoriek J. Michalovej a M. Halamíčkovej.

Komentovaná prehliadka a literárny workshop.

Workshop inšpirovaný ilustráciami Juraja Martišku.

Divadelná dramatizácia pre MŠ. Účinkuje Barbora Krajč Zamišková.

Divadelná inscenácia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na motívy rozhlasovej hry
Zuzany Uličianskej, ktorá v roku 1993 získala hlavnú cenu na festivale Prix Futura Berlín.
Účinkovali: Alžbeta Kamenská a Šimon Peter Králik.

Divadelná inscenácia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na motívy rozhlasovej hry
Zuzany Uličianskej, ktorá v roku 1993 získala hlavnú cenu na festivale Prix Futura Berlín.
Účinkovali: Alžbeta Kamenská a Šimon Peter Králik.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

~ 55 ~

divadelná
dramatizácia,
pre deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
prezentácia

beseda, pre
deti
beseda,
podpora
čítania, pre
deti
beseda,
podpora
čítania, pre
deti
divadelná
dramatizácia,
pre deti
workshop, pre
deti
informačná
hodina, pre
deti
prezentácia,
pre deti
prezentácia
prezentácia,
pre deti
workshop, pre
deti

Cestujeme s Oliverom

Atmosféra svetových miest

Ťapka, kočka stěhovavá

Knihotúlanie

To je Austrália

Chrípkové obdobie

Chrípkové obdobie

S Gerdou v Rajskej zátoke

O divoch Slovenska

Sprievodca svetom rozprávok

Slovenské povesti z hradov a
zámkov

Knižnica roka 2018

Analfabeta na oriešku

Čo vieme o Slovensku

18.11.2019, 09.30 h

18.11.2019, 12.00 h

18.11.2019, 13.30 h

18.11.2019, 17.30 h

19.11.2019, 10.00 h

19.11.2019, 10.00 h

19.11.2019, 13.00 h

20.11.2019, 10.00 h

20.11.2019, 11.00 h

21.11.2019, 10.00 h

21.11.2019, 13.30 h

22.11.2019, 08.00 h

22.11.2019, 08.45 h

22.11.2019, 11.00 h

3

11

44

23

49

16

82

18

92

20

21

28

MsK

Knižnica Košice

Knižnica Košice

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ 1. Vrbové

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Komentovaná prehliadka výstavy spojená s tvorivým workshopom.

Účinkovali Barbora Krajč Zamišková, Adriana Totiková, Katarína Ilkovičová a Ján Uličiansky.

Prezentácia riaditeľky knižnice Ing. Margity Galovej.

Komentovaná prehliadka výstavy a prezentácia knihy Violy Jakubičkovej.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Tvorivý workshop spojený s komentovanou prehliadkou výstavy

Divadelná dramatizácia na motívy knihy Adriána Macha.

Čítanie spisovateľky Tone Revajovej z rukopisu novej knihy.

Čítanie spisovateľky Tone Revajovej z rukopisu novej knihy.

Beseda ku knihám Miroslava Šaška spojená so scénickým čítaním. Sprievodné podujatie k
výstave Svět podle Šaška.

Literárno-hudobný večer so zaujímavými hosťami. Účinkovali herečka Emília Vášáryová,
spisovateľ, dramaturg, scenárista a režisér Ján Uličiansky, režisérka Adriana Totiková
a bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knižky Ivony Březinovej.

Literárno-výtvarný workshop k tvorbe Miroslava Šaška. Sprievodné podujatie k výstave
Svět podle Šaška.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená s divadelnou
dramatizáciou.
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Prezentácia,
pre deti
podpora
čítania, pre
deti
divadelné
predstavenie,
pre deti
workshop, pre
deti
prezentácia,
pre deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

prezentácia,
pre deti
workshop, pre
deti
informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Drevené domčeky slovenskej
dediny

Na kraji lesa

Rozprávkové dobrodružstvá
Maxa a Ley

Neponáhľaj sa!

Hory zážitkov na Slovensku

V štôlni je každá mačka čierna

Raketou okolo Slniečka

Lyšiakovci na cestách

Kráľovstvo permoníkov

Knižné tajomstvá

Znamenia starej Prahy

Z múzea do jaskyne

Logo Piešťan

Za bránou Starého zámku

V Múzeu slovenskej dediny

22.11.2019, 13.30 h

22.11.2019, 15.00 h

24.11.2019, 10.30 h

25.11.2019, 09.15 h

25.11.2019, 09.30 h

25.11.2019, 09.30 h

25.11.2019, 09.30 h

25.11.2019, 10.30 h

25.11.2019, 10.30 h

25.11.2019, 11.30 h

25.11.2019, 13.30 h

26.11.2019, 13.30 h

27.11.2019, 08.55 h

27.11.2019, 10.00 h

27.11.2019, 13.30 h

19

46

13

16

18

43

21

22

43

22

21

26

122

2

15

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MŠ Ratnovce

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená so scénickým
čítaním.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená so scénickým
čítaním.

Tvorivá dielňa pre II. stupeň ZŠ s dizajnérom Michalom Staškom.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená s tvorivým
workshopom.

Literárno-výtvarný workshop s lektorkou Katarínou Kosánovou na motívy starých pražských
legiend.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Literárny workshop spojený so scénickým čítaním.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko.

Prezentácia českého časopisu pre deti Raketa a slovenského časopisu pre deti Slniečko
spojená s výtvarným workshopom a výstavkou časopisov pre deti. Lektorka: Katarína
Kosánová.

Literárny workshop spojený so scénickým čítaním.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko

Dramatické čítanie knihy Daniely Hlavatej spojené s dramatickými ukážkami

Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána Uličianskeho. Účinkovali Alžbeta Kamenská
a Šimon Peter Králik.

Dramatizované čítanie na motívy knihy Ľubice Schmarcovej.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko.
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informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti

Narodil sa Vianočka...

Čarovný semafor

Na ceste nie si sám

Záhada vianočného svetla

Vianoce vo svete

2.12.2019, 11.00 h

4.12.2019, 09.15 h

4.12.2019, 09.45 h

5.12.2019, 10.00 h

5.12.2019, 10.00 h

divadelná
dramatizácia,
pre deti

Môžu superhrdinovia nosiť
okuliare?

29.11.2019, 15.00 h

Piešťanské liečivé bahno

workshop, pre
deti

Sára a zázračný stôl

28.11.2019, 13.30 h

2.12.2019, 9.45 h

workshop, pre
deti

Strašidla a strašidielka vo
veršoch a pohádkach

28.11.2019, 13.30 h

divadelné
predstavenie,
pre deti

workshop, pre
deti

S Permoníkmi po Slovensku

28.11.2019, 10.00 h

Zimní pohádka

seminár

Zázračné kľúče od hravého
čítania – alebo ako nestratiť
detského čitateľa a ako sa
nestratiť v detskej literatúre

28.11.2019, 08.00 h

1.12.2019, 10.30 h

workshop, pre
deti

Slovensko - krajina plná
tajomstiev

27.11.2019, 14.30 h

26

3

15

24

26

16

146

2

21

15

22

83

19

MsK

Kúpeľná dvorana - KC
Apolin

ZŠ s MŠ Moravany nad
Váhom

ZŠ s MŠ Moravany nad
Váhom

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

OSMIJANKO n.o., MsK

MsK

Komentovaná prehliadka a tvorivý workshop k výstave Takto slávia Vianoce. Podujatie
projektu Zaži knihu, realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop pre deti a starých rodičov na motívy knihy Mimi a Líza.
Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Tvorivý workshop na motívy knihy Daniely Hlavatej.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Daniely Hlavatej.

Literárno-dramatický workshop ku knihe Juraja Raýmana. Podujatie projektu Poď z ulice do
knižnice IV., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka a tvorivý workshop k výstave Poďme objavovať
Slovensko. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Divadelné predstavenie o odvážnej výprave zvedavého chlapca z Afriky na sever. Účinkovalo
Pohádkové divadlo. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Dramatizované čítanie na motívy knihy Sone G. Lutherovej.

Výtvarný workshop ku knihe Zuzany Csontosovej. Lektorka: Katarína Kosánová.

Z tvorby slovenských a českých autorov čítajú Bystrík Vančo a Barbora Krajč Zamišková.
Súčasťou podujatia je výtvarný workshop.

Dramatizované čítanie z kníh Zuzany Boďovej.

Celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov.

Komentovaná prehliadka výstavy spojená s literárno-tvorivým workshopom.
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tvorivá dielňa,
divadelná
dramatizácia,
pre deti
workshop,
kvíz, pre deti

workshop, pre
deti

divadelné
predstavenie,
pre deti
workshop, pre
deti
podpora
čitania, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti
informačná
hodina, pre
deti
beseda, pre
deti

informačná
hodina, pre
deti
workshop, pre
deti

Rybka Belička na Liptovskej
Mare

Zima v Dračej jaskyni

Mikulášska čižmička

Vánoční příbeh, aneb cesta do
Betléma

Život medzi včielkami

Adventné čítanie

V kráľovstve kníh

Z rozprávky do rozprávky

O neposednom Ňuňovi

Po rebríku do raja

Vianočné tradície a zvyky.
Maľovanie perníčkov

5.12.2019, 11.00 h

6.12.2019, 13.00 h

6.12.2019, 15.00 h

9.12.2019, 10.00 h

10.12.2019, 10.00 h

10.12.2019, 10.00 h

11.12.2019, 09.00 h

11.12.2019, 09.30 h

11.12.2019, 10.00 h

11.12.2019, 13.45 h

12.12.2019, 09.25 h
21

17

26

14

16

104

17

46

2

25

19

MsK

MsK

MsK

MŠ E.F. Scherera

MŠ E.F. Scherera

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Komentovaná prehliadka výstavy Takto slávia Vianoce spojená s workshopom. Lektorka:
Katarína Kosánová. Podujatie projektu Zaži knihu, realizované s finančnou podporou Fondu
na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď
čítanie je čtení XI., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Beseda s Denisou Fulmekovou a Hedvigou Gutierrez ku knihe Ňuňo. Podujatie projektu Zaži
knihu, realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia
voľného času spojená s literárnym workshopom.

Významné osobnosti (veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Tomáš Tuhý, primátor
mesta Piešťany, Peter Jančovič, spisovateľka Zuzana Csontosová a herečka Patrícia
Pivolusková) čítali deťom ukážky zo svojich obľúbených detských knižiek. V programe
vystúpili deti z MŠ Ružová v Piešťanoch. Moderoval Matúš Dávid. Podujatie projektu Zaži
knihu, realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Tvorivý workshop ku knihe Včelár Jožko.

Účinkovalo Dřevěné divadlo Jana Hrubce. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Eleny Slobodovej. Podujatie projektu Poď z
ulice do knižnice IV., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Komentovaná prehliadka spojená s tvorivou dielňou a literárnym kvízom. Podujatie projektu
Keď čítanie je čtení XI., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Tvorivá dielňa spojená s dramatizáciou. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
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podpora
čitania,
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

tvorivá dielňa,
pre deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

workshop, pre
deti

divadelná
dramatizácia,
pre deti
informačná
hodina, pre
deti
informačná
hodina, pre
deti

Keď kniha je knížka

Vánoce z celého světa

Pavúky, duchovia a iné (ne)
tvory

Príbehy z temnej Prahy

Duch mlynárovej dcéry

Zázračná snehová guľa

Adventný čas

Čáry-máry na Luciu

Svetielkové vianočné
dobrodružstvo

Tichá noc, svätá noc...

Rozprávkové Vianoce

Lanovkou na Lomnický štít

12.12.2019, 13.30 h

12.12.2019, 13.45 h

12.12.2019, 14.00 h

13.12.2019, 10.00 h

13.12.2019, 10.00 h

13.12.2019, 13.45 h

13.12.2019, 13.45 h

13.12.2019, 15.00 h

13.12.2019, 16.00 h

16.12.2019, 09.00 h

16.12.2019, 10.00 h

17.12.2019, 13.40 h

11

19

19

11

7

11

14

19

16

13

10

21

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

ZŠ s MŠ Chtelnica

ZŠ s MŠ Chtelnica

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď
čítanie je čtení XI., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Komentovaná prehliadka výstavy Márie Nerádovej spojená s tvorivým workshopom.
Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Zaži knihu, realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia.

Literárna dramatizácia na motívy knihy Petra Karpinského Adela, ani to neskúšaj! Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia.

Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Mimi a Líza. Podujatie projektu Vitajte v našom
svete VII., realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Literárno-tvorivý workshop o ľudových zvykoch a tradíciách na motívy knihy Slovenský
detský rok. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia.

Podujatie projektu Zaži knihu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný
partner projektu.

Komentovaná prehliadka výstavy Takto slávia Vianoce. Podujatie projektu Zaži knihu, z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Literárno-výtvarný workshop s ilustrátorkou Sylvou Francovou na motívy starých pražských
legiend. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., realizovaného s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Literárno-tvorivá dielňa s Alicou Pokornou na motívy knihy Vojtěcha Matocha. Podujatie
projektu Keď čítanie je čtení XI., realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.

Výtvarný workshop českej ilustrátorky Sylvy Francovej ku knihe Máme kostru ve
skříni. Podujatie projektu Zaži knihu, realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia.

Literárno-výtvarný workshop s Alicou Pokornou na motívy vianočných príbehov. Podujatie
projektu Poď z ulice do knižnice IV., realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia.

Z tvorby slovenských a českých autorov čítali Sylva Francová, Alica Pokorná a Martin Kollár.
Spojené s tvorivým workshopom. Podujatie projektu Zaži knihu, realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia.
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podpora
čitania, pre
deti
workshop, pre
deti
workshop, pre
deti

Čítame si pri stromčeku

Snehuliakovo

Malí hrdinovia Hedvigy
Gutierrez

18.12.2019, 10.00 h

18.12.2019, 13.30 h

19.12.2019, 10.00 h
32

19

71

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

MsK

Literárno-výtvarný workshop k tvorbe Hedvigy Gutierrez. Podujatie projektu Zaži knihu,
realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Literárno-výtvarný workshop.

Významné osobnosti čítali deťom. Účinkovali Zuzana Kronerová, Mária Števková, Milica
Matejková a Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Zaži knihu, realizované s
finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

7. Činnosť Piešťanského informačného centra
v roku 2019
Piešťanské informačné centrum (PIC)
Piešťanské informačné centrum (PIC) sa nachádza v centre mesta Piešťany, v časti pešej zóny na Pribinovej číslo 2.
Počas hlavnej sezóny, od mája do septembra, je turistom k dispozícii počas pracovných dní od 9.00 h až do 20.00 h,
v sobotu od 9.00 h do 14.00 h, v nedeľu od 14.00 h do 18.00 h. Od októbra do apríla, od pondelka do piatku je otvorené
od 9.00 h do 18.00 h, v sobotu 9.00 h až 14.00 h. V nedeľu je mimo sezóny informačné centrum zatvorené.
PIC poskytuje občanom a návštevníkom mesta i kúpeľov komplexný servis formou turistických a občianskych informácií.
Informuje o meste, tipoch na výlety, trávení voľného času, dopravných spojoch, kultúrno-spoločenských, ako aj športových
podujatiach organizovaných na území mesta. Sprostredkováva ubytovanie, sprievodcovské i tlmočnícke služby.
PIC v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany organizuje v rámci projektu zábavného poznávania mesta Piešťany
a jeho okolia náučné vychádzky na rôzne témy pre deti základných a stredných škôl.
Zabezpečuje predaj suvenírov, pohľadníc, DVD, kúpeľných oblátok, cyklistických a turistických máp, vstupeniek na vybrané
podujatia, knižných publikácií spojených s Piešťanmi a regiónom. Zaoberá sa organizovaním kultúrno-vzdelávacích
podujatí – najmä cestovateľských prezentácií, besied a prezentácií kníh, prednášok, výstav a podobne.

Členstvo v AICES (Asociácia informačných centier Slovenska)
Od 25. 4. 2007 je PIC riadnym členom AICES (Asociácia informačných centier Slovenska). AICES je občianske združenie,
ktoré zastrešuje 54 turistických informačných centier, ktoré spĺňajú základný minimálny štandard služieb. Asociácia
informačných centier Slovenska zorganizovala v roku 2019 VI. ročník Kolokvia pre turistické informačné centrá, ktoré sa
konalo 23. októbra v Poprade a zúčastnil sa ho jeden pracovník Piešťanského informačného centra.
Kolokviu predchádzalo valné zhromaždenie, na ktorom sa preberali rôzne organizačné otázky o činnosti AICES. V úvode
kolokvia prezidentka AICES PaedDr. Ivona Fraňová, PhD. predstavila novú metodickú príručku pre TIC. Nasledovala
prezentácia Mgr. Daniela Blažka, v ktorej sa venoval téme vzdelávania pracovníkov TIC a kvalitných služieb zákazníkom,
ako aj diskusia k jednotlivým témam. Ludek Sládek (šéfredaktor vydavatelstva Kam po Cesku, s.r.o.) a Pavel Hlavác
(prezident A.T.I.C. CR) predstavili účastníkom súťaž popularity TIC. V závere o výsledkoch Ankety Informačné centrum
roka 2019 informovali členovia správnej rady AICES Bc. Jana Piatková a Ing. Rastislav Hudec.

Propagácia mesta Piešťany prostredníctvom vlastnej
webovej stránky
PIC prostredníctvom vlastnej webovej stránky informuje o kultúrnom dianí v meste, možnostiach ubytovania
a stravovania, možnostiach trávenia voľného času v Piešťanoch a okolí, poskytuje informácie o firmách a inštitúciách
pôsobiacich na území mesta, spôsoboch prepravy v meste (MAD), pohotovostných službách lekární, bohoslužbách, lokácii
bankomatov a čerpacích staníc, osobnostiach a pamiatkach regiónu, predajných knižných publikáciách atď. Prehľad
podujatí v elektronickej databáze je pravidelne dopĺňaný a aktualizovaný. K dispozícii je nielen návštevníkom webovej
stránky PIC.
Súčasťou webu PIC je tiež Digitálna kronika, v ktorej zaznamenávame významné udalosti, podujatia v našom meste a
regióne. Jedná sa predovšetkým o podujatia, ktoré majú v Piešťanoch dlhú tradíciu, napríklad Otvorenie letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch, Piešťanské zlaté stuhy - Concours d’Élégance, Music festival Piešťany, Medzinárodný filmový
festival Cinematik, Grape Festival, Astrofilm, Eurotour Piešťany, Prechádzka rozprávkovým parkom a iné, ako aj výstavy
realizované Piešťanským informačným centrom v jeho priestoroch a súťaže o najkrajšie okno a balkón či vianočný výklad
v Piešťanoch. Na propagáciu podujatí v meste PIC aktívne využíva aj sociálnu sieť Facebook.
V rámci Analytickej štúdie Sektoru informačných centier (TIC) na Slovensku – návrh optimálneho fungovania turistického
informačného centra, vypracovanej a zverejnenej Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES), bola webová stránka
Piešťanského informačného centra vyzdvihnutá medzi príkladmi kvalitných vlastných webov turistických informačných
centier.
V roku 2019 sme zaznamenali 269 285 relácií na web stránke PIC (www.pic-piestany.sk). Z nich väčšina používa
mobilné zariadenia (mobil/smartphone, tablet) a desktop. Využívanie mobilných zariadení prevyšuje využívanie klasického
desktopu (mobil/smartphone – 159 207, desktop – 95 433, tablet – 14 645).
V roku 2019 boli na web stránke Piešťanského informačného centra vykonané nasledovné úpravy: upgrade CMS TYPO3 na
webe pic-piestany.sk, upgrade pluginov, náhrada zastaralých a nefungujúcich pluginov za novšie, aktualizácie textových
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informácií na webe, spustenie; optimalizácia webu pic-piestany.sk, optimalizácia vyťaženia ARL serverov - optimalizácia
webu - contenty, obrázky, formuláre. Zároveň bola pravidelne poskytovaná technická podpora a vykonávané servisné
práce.
V centre mesta Piešťany sa nachádzajú dva informačné terminály (jeden na Winterovej ulici, druhý na Pribinovej ulici na
budove Piešťanského informačného centra). Používateľom (turistom i domácim) majú poskytovať voľný prístup na vybrané
internetové stránky, vrátane webstránky PIC, kde si vedia vyhľadať rôzne praktické informácie o meste, dianí v ňom,
dopravných spojoch a podobne. Vzhľadom na dlhé časové obdobie, ktoré od inštalácie týchto zariadení na dané miesta
uplynulo, dochádza k ich poruchám a sú potrebné servisné zásahy. Aktuálne oba terminály čakajú na ďalšie servisné práce
a ich opätovné sfunkčnenie.

Propagácia mesta prostredníctvom tlačených materiálov
PIC pravidelne každý rok pripravovalo a vydávalo tlačené informačné a propagačné materiály určené na bezplatnú
distribúciu návštevníkom. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany boli finančné prostriedky
určené na tlač propagačných materiálov z rozpočtu Piešťanského informačného centra presunuté do rozpočtu OOCR
Rezort Piešťany, ktorý v posledných rokoch tlač materiálov zabezpečuje a dáva k dispozícii pre potreby PIC.
PIC na základe spolupráce s inštitúciami a subjektami v meste distribuuje mesačné prehľady podujatí v tlačenej
forme, ktoré v danom mesiaci v meste prebiehajú. PIC zároveň distribuuje v elektronickej podobe týždenný newsletter
s prehladom podujatí, ktoré sa v danom týždni v Piešťanoch konajú. Newletter je adresovaný jednotlivým inštitúciám,
ubytovacím zariadeniam a iným subjektom, ako aj fyzickým osobám, ktoré o tieto informácie prejavili záujem (v súlade
s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov – GDPR). Okrem toho sú prostredníctvom samostatného elektronického
newslettru propagované podujatia prebiehajúce v priestoroch PIC (ako napr. cestovateľské prezentácie, ktorých
organizátorom je PIC). Pozvánky sú tiež distribuované fyzicky v tlačenej forme do jednotlivých zariadení na území mesta.

Propagácia mesta Piešťany na medzinárodných veľtrhoch
cestovného ruchu
V minulosti sa Piešťanské informačné centrum pravidelne a aktívne zúčastňovalo na medzinárodných veľtrhoch cestovného
ruchu na Slovensku i v zahraničí – na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave a na
Stredoeurópskom veľtrhu cestovného ruchu Holiday World v Prahe – či už vo vlastnom stánku Mesta Piešťany, neskôr
OOCR Rezort Piešťany a napokon v rámci spoločného stánku s ďalšími subjektami Trnavského samosprávneho kraja.
V roku 2019 nebolo Piešťanské informačné centrum oslovené (a teda sa veľtrhov nezúčastnilo) a propagáciu mesta
Piešťany na jednotlivých veľtrhoch zabezpečovala OOCR Rezort Piešťany.

7.1 Aktivity PIC v roku 2019:
Súťaž O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany a vyhlásenie jej výsledkov
Súťaž sa vyhlasuje každoročne v letnom období a je určená pre obyvateľov mesta Piešťany (súčasť projektov na
podporu estetizácie prostredia mesta).
Súťaž O najkrajší vianočný výklad v kúpeľnom meste Piešťany a vyhlásenie jej výsledkov
Súťaž sa vyhlasuje každoročne v predvianočnom období a je určená majiteľom prevádzok na území mesta (súčasť
projektov na podporu estetizácie prostredia mesta).

7.2 Kultúrne a vzdelávacie aktivity PIC v roku 2019:
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výstava

beseda

prezentácia

prezentácia
výstava

Literárna kronika Prvej republiky

30.01.2019, 10.00 h Literární kronika první republiky prezentácia

05.02.2019, 17.30 h Družicové snímkovanie Zeme

06.02.2019, 17.30 h Mjanmarsko

SLOVAK PRESS PHOTO 2018

Na bicykli po Európe

Je to jednoduché ako detský mlynček
– vernisáž

Je to jednoduché ako detský mlynček

28.01.2019
18.02.2019

19.02.2019
23.03.2019

14.03.2019

26.03.2019

26.03.2019
06.04.2019
prezentácia

prednáška

prezentácia

29.03.2019, 17.30 h Z Kirgizska do Tibetu

02.04.2019, 17.30 h ŠTEFÁNIK 100 rokov

04.04.2019, 17.30 h História piešťanských mostov

výstava

vernisáž

prezentácia

vyhodnotenie
súťaže

28.01.2019, 17.00 h O najkrajší vianočný výklad 2018 vyhodnotenie

výstava

beseda

Deti pre Lidice

28.12.2018
15.01.2019

Typ

22.01.2019, 17.30 h Vieme odkiaľ nevieme kam

Názov

Dátum od
Dátum do

57

69

46

238

17

37

1183

69

55

41

624

5

53

403

Počet

PIC

PIC

MsK

PIC

PIC

PIC

MsK, PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

Miesto konania

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK, OZ Matica
osvety

PIC, MsK, OZ Matica
osvety

PIC, MsK

MsK, Rotary Club
Piešťany, PIC

PIC, MsK

PIC? MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK, Seniorský
parlament Piešťany

MsK, PIC

Organizátor

Prezentácia publikácie Mgr. Renáty Bielikovej o dodnes existujúcich, ale aj zaniknutých
mostoch na rieke Váh v Piešťanoch.

Stretnutie s PhDr. Pavlom Kanisom, CSc. a generálom v.v. Ing. Svetozárom Naďovičom
spojené s premietaním filmu o M. R. Štefánikovi s názvom Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.

Cestovateľská prezentácia spisovateľa, horolezca, fotografa, dobrodruha a cestovateľa Ing.
Rudolfa Švaříčka.

Obrazy hracích plánov a stolových hier od najstarších čias až po súčasnosť. Vystavené
exponáty boli zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave.

Vernisáž výstavy obrazov hracích plánov a stolových hier od najstarších čias až po
súčasnosť. Vystavené exponáty boli zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave.

V Mekke cyklistov – pri Lago di Garda, popri brehoch druhej najdlhšej rieky, či v Mozartovom
kraji s cestovateľom a organizátorom poznávacích cyklozájazdov po Európe – Karolom
Margetom.

Výstava víťazných fotografií 7. ročníka súťaže novinárskej fotografie.

Prezentácia cestovateľa a fotografa Roberta Tarabu.

Prezentácia vedeckého pracovníka Geografického ústavu SAV doc. RNDr. Jána Feranca,
DrSc. o diaľkovom prieskume Zeme pomocou družíc a jeho význame pre ľudské aktivity.

Prezentácia literární kroniky první republiky za účasti slovenského literárneho historika Doc.
Mgr. Vladimíra Barboríka, CSc.

Panelová výstava k obrazovo-výkladovej publikácii Literární kronika První republiky
poukazujúca na vybrané udalosti literárneho života medzivojnového Československa.

Vyhodnotenie tradičnej súťaže.

Prezentácia knihy pani Ing. Brigity Schmögnerovej.

Medzinárodná detská výtvarná výstava k ucteniu si pamiatky detských obetí z českej obce
Lidice a všetkých detských obetí vojnových konfliktov.

Popis
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výstava

08.04.2019
13.04.2019

prezentácia

prezentácia

výstava

24.04.2019, 17.30 h Baskicko a Andalúzia, najkrajšie
regióny Španielska

25.04.2019, 17.30 h Stredná Amerika a Guatemala

25.04.2019
20.05.2019

výstava

16.05.2019
06.06.2019

výstava

Generál PhDr. Milan Rastislav
Štefánik, *21.júla 1880 - ┼ 4.mája
1919

Paul Martinka – Výber z tvorby

12.06.2019
04.07.2019

08.07.2019
14.08.2019
výstava

prednáška

O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom súťaž
meste Piešťany 2019

05.06.2019, 17.30 h Mestské ostrovy tepla - čo vplýva
na klímu miest a aké sú dôsledky pre
spoločnosť

01. 06. 2019
31. 08. 2019

31.05.2019, 11.00 h Po stopách Winterovcov
vychádzka,
pre deti

prednáška

15.05.2019, 17.00 h Výstřely v Miami

Najkrajšia kniha a propagačný
materiál Slovenska za rok 2018

prednáška

14.05.2019, 17.30 h Termojadrová syntéza ako zdroj
energie a budúcnosť energetiky

Moje meno je Guatemala

prednáška

18.04.2019, 17.30 h Klimatická zmena a globálne
otepľovanie: fyzikálna podstata,
možné dôsledky a riešenia.

Jarné inšpirácie

vernisáž

08.04.2019, 17.00 h Jarné inšpirácie – vernisáž
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Prednáška Mgr. Juraja Holeca, PhD. o metódach výskumu mestských ostrovov tepla.

XVII. ročník tradičnej súťaže.

Náučná vychádzka o významných osobnostiach a miestach piešťanskej histórie pre žiakov
Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch.

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.

Prednáška českého investigatívneho novinára a spisovateľa Stanislava Motla o príbehu
českého emigranta, ktorý sa stal starostom Chicaga.

Prednáška Ing. Štefana Škuleca, PhD.

Výstava fotografií Kataríny Líškovej.

Prezentácia fotografky a cestovateľky Kataríny Líškovej spojená s otvorením výstavy Moje
meno je Guatemala.

Cestovateľská prezentácia Milana Zálešáka.

Prednáška prof. RNDr. Milana Lapina, CSc.

Výstava diel členiek Patchwork klubu Piešťany a keramikárky Jany Bayer.

Vernisáž výstavy diel členiek Patchwork klubu Piešťany a keramikárky Jany Bayer.

PIC, MsK, Slovak Press
Photo, s.r.o.

Výber z tvorby Paula Martinku, slovensko-amerického fotografa a fotoreportéra New York
Post.

Nadácia M.R. Štefánika, Výstava zaujímavých exponátov viažuca sa k životu M.R. Štefánika. Podujatie projektu Rok
PIC, MsK
Milana Rastislava Štefánika, realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho
kraja.

PIC, MsK, Seniorský
parlament

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK, Český spolok
v Trnavskom regióne

PIC, MsK, Seniorský
parlament Piešťany

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK, Seniorský
parlament Piešťany

PIC, MsK

PIC, MsK
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beseda
prednáška,
film

25.09.2019, 17.30 h Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová

Hľadanie malého princa

100 let českého komiksu

09.10. 019, 17.00 h

21.10.2019
20.11.2019

prezentácia
prezentácia
výstava

14.11.2019, 17.30 h Libanon – Na území Hizballáhu

21.11.2019, 17.30 h Jesenné chute Slovenska

23.11.2019
06.12.2019

27.11.2019, 17.30 h Z Užhorodu do Odesy: 18 hodín
vlakom
beseda

prezentácia

24.10.2019, 19.00 h 42 mesiacov nonstop na bicykli

1989 / Sametová nežná

prezentácia

23.10.2019, 17.30 h Mesiac v Altaji

výstava

beseda

O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom vyhodnotenie
meste Piešťany 2019 - vyhodnotenie súťaže

23.09.2019, 17.30 h Púštne srdce

20.9.2019, 17.00 h

17.09.2019, 17.30 h Vzájomná ohľaduplnosť
účastníkov cestnej
premávky
beseda

výstava

21.08. 2019
22.09.2019

Obraz normalizácie - československá
dokumentárna fotografia po r. 1968

vernisáž

21.08.2019, 17.30 h Obraz normalizácie - československá
dokumentárna fotografia po r. 1968
- vernisáž

výstava

prednáška

Najkrajšie kalendáre Slovenska

11.07.2019, 17.30 h Monitorovanie búrok pomocou
meteorologických družíc
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01.08.2019

23

416

29

28

22

40

1 016

24

32

38

5

9

2 044

32

14

1193

PIC

PIC

PIC

PIC

MsK

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC, MsK

PIC, MsK, České
centrum Bratislava

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK, České
centrum Bratislava

PIC, MsK, Český spolok
v Trnavskom regióne miestny klub Piešťany

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

Mesto Piešťany, PIC,
MsK

PIC, MsK, Slovak Press
Photo, s.r.o.

PIC, MsK, Slovak Press
Photo, s.r.o.

PIC, MsK, Seniorský
parlament Piešťany

PIC, MsK

Cestovateľská prezentácia Renáty Bielikovej.

Výstava fotografií pripomína dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa.

Prezentácia knihy A Taste of Slovakia – Autumn - spojená s ochutnávkou.

Cestovateľská prezentácia Petra Gregora.

Cestovateľská prezentácia Karola Voltemára o dobrodružnej ceste okolo sveta.

Cestovateľská prezentácia Vojtecha Hanka o dobrodružnej ceste na koňoch a s podporou
koní.

Výstava predstavujúca český komiks v jeho rozmanitosti uvádzajúca jeho najvýznamnejších
autorov a diela.

Prednáška a film českého investigatívneho reportéra a spisovateľa Stanislava Motla o osude
a záhadnom zmiznutí Antoina de Saint-Exupéryho. Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Prezentácia knihy profesora Jaroslava Straku o súdnom procese s Alžbetou Báthoryovou.

Beseda so slovenskou spisovateľkou Soňou Bulbeck spojená s autogramiádou a predajom
kníh.

Vyhodnotenie XVII. ročníka tradičnej súťaže.

Beseda s Petrom
Klučkom, národným
cyklokoordinátorom
Slovenska, MDVSR. Podujatie v rámci Európskeho týždňa mobility 2019.

Kolektívna výstava štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov - Jindřicha
Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša. Kurátorka: Bohunka Koklesová.

Vernisáž kolektívnej výstavy štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša. Kurátorka: Bohunka
Koklesová.

Prednáška RNDr. Jána Kaňáka o prínose novej generácie družíc.

Putovná výstava najkrajších kalendárov Slovenska.
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súťaž

O najkrajší vianočný výklad 2019

Vianočné inšpirácie

01.12.2019
31.12.2019

09.12.2019
14.12.2019

19.12.2019, 10.00 h Otvor srdce - daruj knihu 2019
iné, pre deti

výstava

16.12.2019
11.01.2020

My sme 89

vernisáž

09.12.2019, 17.00 h Vianočné inšpirácie - vernisáž

výstava

film, beseda

29.11.2019, 17.00 h Sama

56

367 (k
31.12.2019)
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PIC

PIC

PIC

PIC

Piešťany

PIC

Medzinárodný klub žien
v Piešťanoch PIWC

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK

PIC, MsK, Český spolok
v Trnavskom regiónemiestny klub Piešťany

9. ročník charitatívneho projektu zameraného na podporu darcovstva kníh deťom, ktorých
rodičia ju nemôžu zakúpiť. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII., realizované s
finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Fotografická výstava zvečňujúca príbehy ľudí, ktorí sa spolupodieľali na protestoch v roku
1989.

Vernisáž výstavy diel členiek Patchwork klubu Piešťany, doplnená keramikou z ateliéru Jany
Bayer.

Výstava diel členiek Patchwork klubu Piešťany, doplnená keramikou z ateliéru Jany Bayer.

XVII. ročník tradičnej súťaže.

Premietanie filmu o herečke Lube Skořepovej.

VÝSTAVY
Za rok 2019 bolo v priestoroch Piešťanského informačného centra realizovaných 15 výstav, ktoré navštívilo celkovo
16 122 návštevníkov.

DETI PRE LIDICE
(28. 12. 2018 – 15. 1. 2019)

- medzinárodná detská výtvarná výstava k ucteniu si pamiatky detských obetí z českej obce Lidice a všetkých detských
obetí vojnových konfliktov; časť výstavy bola inštalovaná v priestoroch MsK

LITERÁRNA KRONIKA PRVEJ REPUBLIKY
(28. 1. – 18. 2. 2019)

- panelová výstava k obrazovo-výkladovej publikácii Literární kronika První republiky poukazujúca na vybrané udalosti
literárneho života medzivojnového Československa

SLOVAK PRESS PHOTO 2018
(19. 2. – 23. 3. 2019)

- výstava víťazných fotografií 7. ročníka súťaže novinárskej fotografie; hlavná časť výstavy bola inštalovaná
v priestoroch MsK

JE TO JEDNODUCHÉ AKO DETSKÝ MLYNČEK
(26. 3. – 6. 4. 2019)

– výstava obrazov hracích plánov a stolových hier od najstarších čias až po súčasnosť zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave;
v spolupráci s OZ Matica osvety

JARNÉ INŠPIRÁCIE
(8. 4. – 13. 4. 2019)

- výstava diel členiek Patchwork klubu Piešťany a keramikárky Jany Bayer

MOJE MENO JE GUATEMALA
(25. 4. – 10. 6. 2019)

- výstava fotografií Kataríny Líškovej

NAJKRAJŠIA KNIHA A PROPAGAČNÝ MATERIÁL SLOVENSKA ZA ROK 2018
(16. 5. – 6. 6. 2019)

- výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže

GENERÁL PHDR. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK,
*21. JÚLA 1880 - 4. MÁJA 1919 (12. 6. – 4. 7. 2019)

- výstava exponátov viažuca sa k životu M.R. Štefánika; hlavným organizátorom bola Nadácia M.R. Štefánika

PAUL MARTINKA – VÝBER Z TVORBY
(8. 7. – 19. 8. 2019)

- výber z tvorby slovensko-amerického fotografa a fotoreportéra New York Post prinášajúca pohľad na život v newyorskom
Brooklyne a na Manhattane

NAJKRAJŠIE KALENDÁRE SLOVENSKA
(11. 7. – 1. 8. 2019)

- putovná výstava najkrajších kalendárov Slovenska
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OBRAZ NORMALIZÁCIE - ČESKOSLOVENSKÁ DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA
PO R. 1968
(21. 8. – 30. 9. 2019)

- kolektívna výstava štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov - Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa,
Petra Procházku a Juraja Bartoša; v spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o.

100 LET ČESKÉHO KOMIKSU
(21. 10. – 20. 11. 2019)

- výstava predstavujúca český komiks v jeho rozmanitosti a uvádzajúca jeho najvýznamnejších autorov a diela; v spolupráci
s Českým centrom v Bratislave

1989 / SAMETOVÁ NEŽNÁ
(23. 11. – 6. 12. 2019)

- výstava fotografií pripomínajúca dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa; v spolupráci s Českým
centrom v Bratislave

VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE
(9. 12. – 14. 12. 2019)

- nápady ako si tematicky vyzdobiť a skrášliť svoje domovy od členiek Patchwork klubu Piešťany a keramikárky Jany Bayer

MY SME 89
(16. 12. 2019 – 11. 1. 2020)

- fotografická výstava zvečňujúca príbehy ľudí, ktorí sa spolupodieľali na protestoch v roku 1989

CESTOVATEĽSKÉ PREZENTÁCIE
Pozývaní sú cestovatelia, ktorí navštívili predovšetkým netradičné destinácie mimo klasických bedekrov. Niektoré
prezentácie bývajú zamerané na známejšie lokality, avšak precestované neobvyklým spôsobom.

MJANMARSKO
(6. 2. 2019)

- prezentácia cestovateľa a fotografa Roberta Tarabu

NA BICYKLI PO EURÓPE
(14. 3. 2019)

- cestovateľská prezentácia cestovateľa a organizátora poznávacích cyklozájazdov po Európe Karola Margetu

Z KIRGIZSKA DO TIBETU
(29. 3. 2019)

- cestovateľská prezentácia spisovateľa, horolezca, fotografa, dobrodruha a cestovateľa Ing. Rudolfa Švaříčka; realizované
v priestoroch MsK

BASKICKO A ANDALÚZIA, NAJKRAJŠIE REGIÓNY ŠPANIELSKA
(24. 4. 2019)

– prezentácia s cestovateľom a sprievodcom Milanon Zálešákom

STREDNÁ AMERIKA A GUATEMALA
(25. 4. 2019)
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- prezentácia fotografky a cestovateľky Kataríny Líškovej spojená s otvorením výstavy Moje meno je Guatemala

MESIAC V ALTAJI
(23. 10. 2019)

- cestovateľská prezentácia s Vojtechom Hankom

42 MESIACOV NONSTOP NA BICYKLI
(24. 10. 2019)

- cestovateľská prezentácia Karola Voltemára o dobrodružnej ceste okolo sveta; realizované v priestoroch MsK

LIBANON - NA ÚZEMÍ HIZBALLÁHU
(14. 11. 2019)

- cestovateľská prezentácia Petra Gregora

Z UŽHORODU DO ODESY: 18 HODÍN VLAKOM
(27. 11. 2019)

- cestovateľské zážitky Renáty Bielikovej z cesty a návštevy Užhorodu, prímorskej Odesy a Ľvova

BESEDY A INÉ PREZENTÁCIE
VIEME ODKIAĽ NEVIEME KAM
(22. 1. 2019)

:

- prezentácia knihy Ing. Brigity Schmognerovej o európskej politike, dôsledkoch najväčšej finančnej krízy, kasínovom
kapitalizme či eure; v spolupráci so Seniorským parlamentom Piešťany

LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY – PREZENTÁCIA
(30. 1. 2019)

- prezentácia Literární kroniky první republiky za účasti slovenského literárneho historika a kritika
Doc. Mgr. Vladimíra Barboríka, CSc.

DRUŽICOVÉ SNÍMKOVANIE ZEME
(5. 2. 2019)

- prednáška o diaľkovom prieskume Zeme pomocou družíc a jeho význame pre ľudské aktivity so špičkovým odborníkom,
doc. RNDr. Jánom Ferancom, DrSc., vedeckým pracovníkom Geografického ústavu SAV

HISTÓRIA PIEŠŤANSKÝCH MOSTOV
(4. 4. 2019)

- prezentácia publikácie Mgr. Renáty Bielikovej o dodnes existujúcich, ale aj zaniknutých mostoch na rieke Váh v Piešťanoch

VZÁJOMNÁ OHĽADUPLNOSŤ ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY
(17. 9. 2019)

- beseda s Petrom Klučkom, národným cyklokoordinátorom Slovenska, MDVSR; podujatie v rámci Európskeho týždňa
mobility 2019; hlavný organizátor – Mesto Piešťany

PÚŠTNE SRDCE
(23. 9. 2019)

- beseda so slovenskou spisovateľkou Soňou Bulbeck spojená s autogramiádou a predajom kníh
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ČACHTICKÝ HRAD A ALŽBETA BÁTHORYOVÁ
(25. 9. 2019)

- prezentácia knihy profesora Jaroslava Straku o súdnom procese s Alžbetou Báthoryovou

SAMA
(29. 11. 2019)

- premietanie filmu Sama o herečke Lube Skořepovej; v spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne - miestnym
klubom Piešťany

TEMATICKÉ VYCHÁDZKY
Určené deťom základných a stredných škôl. Súčasť projektu Zábavného poznávania mesta Piešťany a jeho okolia,
ktorého cieľom je prostredníctvom tematických vychádzok spojených s rôznymi tvorivými aktivitami predstaviť históriu,
pamätihodnosti, prírodné zaujímavosti nášho regiónu.

PO STOPÁCH WINTEROVCOV
(31. 5. 2019)

- náučná vychádzka o významných osobnostiach a miestach piešťanskej histórie pre žiakov Cirkevnej spojenej
školy v Piešťanoch

SÚŤAŽE
O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ VÝKLAD 2018 - VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV
(28. 1. 2019)

- vyhodnotenie výsledkov 16. ročníka tradičnej súťaže, ktorú v decembri 2018 vyhlásilo PIC v spolupráci s MsK. Do súťaže
bolo zapojených 49 prevádzok na území mesta, z ktorých trojčlenná porota vybrala tri víťazné. Ocenenie za svoje výklady
si v 16. ročníku súťaže zaslúžili kaviareň a reštaurácia La Musica (Teplická ul.), predajňa s dámskou módou Vivi & Lulu
(Teplická ul.) a predajňa Prírodná kozmetika (Rázusova ul.). Diplomy a ceny im boli udelené 28. januára 2019 o 17.00 h v
priestoroch PIC.

O NAJKRAJŠIE OKNO A BALKÓN V KÚPEĽNOM MESTE PIEŠŤANY 2019
17. ROČNÍK
(1. 6. – 31. 8. 2019)

- súťaž O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany je projekt s takmer dvadsaťročnou tradíciou, ktorej
cieľom je podpora estetizácie mesta. Súťaž každoročne začiatkom leta vyhlasuje Piešťanské informačné centrum v
spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a zapojiť sa do nej môžu všetci obyvatelia mesta Piešťany. Zozbierané
fotografie hodnotí trojčlenná porota, ktorá vyberie tie, ktoré považuje za najkrajšie. Tri okná, resp. balkóny, na ktorých
sa porota zhodne, sa stávajú víťazmi. Nesúťaží sa o poradie, všetci víťazi sa umiestnia na rovnocennom „prvom“ mieste.
Ceny bývajú víťazom udeľované na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch PIC, ktoré sa koná vždy začiatkom jesene.
Účastníkov súťaže môže okrem vecných cien a diplomu motivovať aj zverejnenie výsledkov prostredníctvom lokálnych
médií. Do 17. ročníka tejto súťaže bolo zapojených celkovo 107 domov, resp. bytov s kvetinovou výzdobou okien alebo
balkónov.

~ 70 ~

O NAJKRAJŠIE OKNO A BALKÓN V KÚPEĽNOM MESTE PIEŠŤANY 2019 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV
(20. 9. 2019)

– vyhodnotenie výsledkov 17. ročníka tradičnej súťaže, ktorú začiatkom leta 2019 vyhlásilo PIC v spolupráci s MsK. Zo
107 okien a balkónov zapojených do súťaže vybrala trojčlenná porota svoje tipy, z ktorých vzišli tri najúspešnejšie. V
piatok 20. septembra 2019 podvečer boli v Piešťanskom informačnom centre udelené ocenenia trom víťazkám. Diplomy
a vecné ceny v 16. ročníku tejto súťaže získali Mária Dimitrovová (Vodárenská 101), Ľudmila Okenková (Javorová 13) a
Michaela Letková (Skalná 32).

O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ VÝKLAD 2019 17. ROČNÍK
(1. 12. – 31. 12. 2019)

- V predvianočnom období roku 2019 vyhlásilo Piešťanské informačné centrum spoločne s Mestskou knižnicou mesta
Piešťany 17. ročník zimnej súťaže s názvom O najkrajší vianočný výklad určenej pre jednotlivé prevádzky na území mesta
Piešťany. Účastníkov súťaže môže okrem vecných cien a diplomu motivovať aj forma pozitívnej reklamy danej prevádzky.
Do 17. ročníka súťaže bolo zapojených 51 prevádzok na území mesta, z ktorých boli na základe výberu trojčlennej poroty
vyhodnotené tri ako tematicky najkrajšie vyzdobené. Vecné ceny a diplomy získali predajňa detskej módy Ja a mama,
predajňa ruskej kozmetiky a prírodnej medicíny Herbatica a Pohrebníctvo Kvars.

INÉ
OTVOR SRDCE – DARUJ KNIHU 2019
(19. 12. 2019)

- slávnostné ukončenie 9. ročníka projektu zameraného na podporu darcovstva kníh deťom, ktorých rodičia ju nemôžu zakúpiť.
Projekt každoročne organizuje Medzinárodný klub žien v Piešťanoch (PIWC).
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7.3 Grafy
Rozdelenie klientov podľa komunikačného jazyka počas obdobia
január – december 2019
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Ako vyplýva z grafu, počas mesiacov január až december 2019 malo PIC 15500 klientov. Najvyššie percento
návštevníkov tvorili slovensky (9049), česky (4674), nemecky (838), anglicky (448), poľsky (167), rusky (166),
holandsky (54), španielsky (36), francúzsky (33), maďarsky (13), fínsky (9), taliansky (9), japonsky (3) a švédsky (1)
hovoriaci klienti.
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Druhy požadovaných informácií počas obdobia
január – december 2019
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Tento graf znázorňuje typy požadovaných informácií klientov PIC v uvedenom období. Najviac informácií sa týkalo
všeobecných informácií o meste (5857), informácií o kúpeľoch a nimi poskytovaných službách (1801), zisťovania
kontaktných informácií o firmách a inštitúciach (1753), informácií o kultúrnom dianí v meste (1625), možností
výletov do okolia (1561), spôsobov trávenia voľného času (1045), dopravných spojov (276), pamiatok na území mesta
(239), možností stravovania (127) a ubytovania (123) v meste a športových podujatí (49).
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Spôsob komunikácie počas obdobia
január – december 2019
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Posledný graf znázorňuje spôsob vybavenia klientov PIC. Informácie boli poskytnuté v 13549 prípadoch osobnou
formou, 1849 telefonickým rozhovorom a 105 prostredníctvom e-mailu.
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7.4 Predaj v PIC
V Piešťanskom informačnom centre sa predávajú:
•

knižné publikácie a brožúry so zameraním na Piešťany a okres (Monografia Piešťany, Spomienky na Piešťany,
Winterovci a Piešťany, Spomienky na Imricha Wintera, Stavebné pamiatky Piešťan, Okres Piešťany, Mestský park
v Piešťanoch, Maharadžovia v Piešťanoch, Hubina, Indický denník, Kúpele Františka Jozefa, dvojzväzková publikácia
Starý kláštor, Komu asi prvému zazvoní? Príbeh farára a starostu mesta Piešťany Alexandra Šindelára, Slávne
kúpele Slovenska, Piešťany – fenomén termálny, Beckovský chotár, Piešťanský dekanát, Hroby z doby sťahovania
národov, Oprášené histórie, Piešťanská futbalová kronika, Posol hviezdnych diaľav I. a II. časť, Záhradná a krajinná
architektúra a iné)

•
•
•
•

turistické a cyklistické mapy okolia Piešťan

•
•
•

maľovanky pre deti obsahovo zamerané na Piešťany

DVD Piešťany – Mesto snov
kúpeľné oblátky a trojhranky
suveníry: magnetky s motívom Piešťan, piešťanské historické magnetky, pohľadnice, zrkadielka, liekovky, manžetové
gombíky a ploskačka s motívom Piešťan, plátené tašky s motívom Kolonádového mosta, šálky s piešťanským
motívom a iné
turistické vizitky s motívom zaujímavostí Piešťan a regiónu, turistické denníky
vstupenky na vybrané podujatia - festivaly, koncerty

7.5 Školenia zamestnancov PIC
V roku 2019 zamestnanci Piešťanského informačného centra absolvovali školenie PO a BOZP (dňa 24. 4. 2019). 1
zamestnanec PIC absolvoval špecializované školenie pre prácu s databázovým systémom ARL (dňa 16. 12. 2019).

8. Záver
Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum v roku 2019 splnili svoje úlohy v zmysle stanoveného
plánu. Konštatujeme, že všetky naše aktivity sme realizovali pri riadnom hospodárení s pridelenými finančnými
prostriedkami a v súlade s rozpočtovými pravidlami. Z vecnej a finančnej analýzy je zrejmé, že uvedené množstvo
podujatí pre takú širokú verejnosť by nebolo možné realizovať len s finančnými prostriedkami schválenými mestským
zastupiteľstvom, ale aj vďaka využívaniu rôznych grantových výziev a úspešnosti našich projektov, vďaka partnerom,
podporovateľom a priaznivcom knižnice, ktorých získavame aj výsledkami našej práce.

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany
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