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Vážení pedagógovia,  
 
do rúk sa vám dostáva ponukový list podujatí Krajskej knižnice v Žiline na školský rok 
2017/2018. Prostredníctvom podujatí sa snažíme podporovať čitateľskú a informačnú 
gramotnosť. Okrem toho sme si pre vás pripravili zaujímavé literárne a historické 
besedy.  
 
Ako podujatia prebiehajú?  
Programy realizujeme v centrálnej budove Krajskej knižnice v Žiline. Sú bezplatné, 
ale podmienkou pre absolvovanie druhého a ďalšieho podujatia je platný čitateľský 
preukaz detí. Dĺžka trvania je cca 45-60 minút. Maximálny počet účastníkov na 
jednom programe je 30. Ako prvú lekciu odporúčame informačnú prípravu, na ktorej 
študentom predstavíme základné informácie o knižnici, poskytovaných knižnično-
informačných zdrojoch a službách. Nie je to však podmienkou pre účasť na iných 
podujatiach z ponukového listu. Radi prijeme aj vaše námety na podujatie či aktivitu, 
ktoré by sme v knižnici mohli pre študentov pripraviť. 
 
Programy môžete navštevovať každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod od 
septembra do júna. Na programy je potrebné vopred sa objednať. Programy 
objednávajte emailom alebo osobne. 
 
Tešíme sa na spoluprácu. 
  

Ponuka podujatí pre školský rok 2017/2018 

 
Náučné: 
 
 Informačná príprava 

Čo je knižnica a aké je jej postavenie v dnešnom svete? Exkurzia v priestoroch 
knižnice, prezentácia online katalógu a ďalších informačných zdrojov. 

 



 Britské centrum 
Samostatná prezentácia oddelenia. 

 
 Ľudské práva  

Prináležia každému človeku bez rozdielu etnicity, národnosti, náboženstva 
a pohlavia. Porozprávame sa o nich formou prístupnou pre mládež. 

 
 Zaujímavosti a osobnosti regiónu  

Pásmo zamerané na prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva. Putovanie po 
stopách významných osobností z regiónov Žilina a Bytča. 

 
 Etiketa  

Opakovanie základných spoločenských pravidiel. Naučíme sa, kto sa komu 
predstavuje, komu dať prednosť vo dverách a ďalšie pravidlá etikety. 

 

Literárne: 
 
 Svetová fantastika – od Pána prsteňov k Harrymu Potterovi. 

Fantastika. Pre mladých je to dnes zrejme najobľúbenejší literárny žáner. Ako sa 
vyvíjal? Aké sú jeho dejiny? Navštívte krajiny plné čarovných bytostí, kde sa 
zvádza odveký boj dobra so zlom. 

 
 Slovenská fantastika – draci a mimozemšťania pod Tatrami. 

Aj na Slovensku máme kvalitných autorov píšucich fantastiku. Poďme sa s nimi 
oboznámiť. Lebo verte či nie, no aj v kraji pod Tatrami pristávajú mimozemšťania 
a žijú tam draky. 

 
 Žilinskí autori – Lenčo & Lenčo (dedko a vnuk v literatúre) 

Významný slovenský autor Ján Lenčo, žilinský rodák, v spomienkach jeho vnuka. 
Dozviete sa zaujímavosti aj o ďalších regionálnych autoroch. Smiech je zaručený 
a potreba prepísať učebnice nevyhnutná  

 
 Dobrodružná svetová literatúra (May, Verne, London, Cooper a iní.) 

Piráti, mušketieri, rytieri, kovboji a indiáni. Napnite plachty, naostrite kordy, 
osedlajte kone, nabite revolvery a napnite luky! Povieme si niečo o dejinách 
dobrodružnej literatúry. Pozor, pôjde o život!  

 
 Poézia – výlet do sveta krásy. 

Poézia je šľachtičnou literatúry. Tá najkrajšia a vrcholná forma spisovateľského 
umenia. Naozaj si myslíte, že básne sú komplikovanou nudou? Príďte si tento 
pohľad napraviť. 

 
 Ján Dadan – exulantská tlačiareň 

Vznik a vývoj kníhtlače, jej rozšírenie a kníhtlačiarne na Slovensku. Rozoberieme 
si tlačovú produkciu Dadanovej tlačiarne z jazykového, obsahového 
a typografického hľadiska. 

 
 Ján Frátrik – kto to bol? 

Vzdelávacie pásmo o žilinskom básnikovi a predstaviteľovi katolíckej moderny, 
Jánovi Frátrikovi. 



 
 Juraj Turzo – palatín. 

Patril medzi najbohatších a najvplyvnejších veľmožov na prelome 16. a 17. 
storočia. Jeho heslo bolo – Vive ut vivas (Ži tak, aby si naozaj žil). 

 

Krajská knižnica v Žiline 
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