
Ponukový list podujatí 
pre stredné školy
2018/2019

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 študentov. 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-infor-mačných zdrojoch a 
službách. Nie je to však podmienkou pre účasť na iných podujatiach z ponukového listu. Radi 
prijmeme 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 od septembra do júna. Na 
programy je potrebné vopred sa objednať. Programy objednávajte emailom na: 
podujatia@krajskakniznicazilina.sk.

Tešíme sa na spoluprácu.

Náučné:

 Informačná príprava
Čo je knižnica a aké je jej postavenie v dnešnom svete? Exkurzia v priestoroch knižnice, prezentá-
cia online katalógu a ďalších informačných zdrojov.

 Britské centrum
Samostatná prezentácia oddelenia.

 Stratení v informáciách
Hovorí sa, že knižnica je navigátorkou v svete informácií. Ukážeme vám, ako naplno využívať špe-
ciálne služby knižnice ako sú rešerš a medziknižničná výpožičná služba a popri tom si vysvetlíme 
čo je to bibliografický záznam a ako správne citovať.



 Ľudské práva 
Prináležia každému človeku bez rozdielu etnicity, národnosti, náboženstva a pohlavia. Porozprá-
vame sa o nich formou prístupnou pre mládež.

 Zaujímavosti a osobnosti regiónu 
Pásmo zamerané na prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva. Putovanie po stopách vý-
znamných 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:

 Osamelí bežci
Aj na Slovensku sme mali beatnikov. Pohľad do zabudnutej a dlho zakázanej kapitoly slovenskej 
literatúry. Príďte sa zoznámiť s troma osamelými mušketiermi.

 Žilinskí autori – Lenčo & Lenčo (dedko a vnuk v literatúre)
Významný slovenský autor Ján Lenčo, žilinský rodák, v spomienkach jeho vnuka. Dozviete sa za-
ujímavosti aj o ďalších regionálnych autoroch. Smiech je zaručený a potreba prepísať učebnice 
nevyhnutná.

 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 produk-
ciu Dadanovej tlačiarne z jazykového, obsahového a typografického hľadiska.

 Ján Frátrik – kto to bol?
Vzdelávacie pásmo o žilinskom básnikovi a predstaviteľovi katolíckej moderny, Jánovi Frátrikovi.

Dejepisné:

 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).

 Kelti
Študenti sa formou prednášky zoznámia s keltskou civilizáciou, keltským spôsobom života, zvykmi, 
náboženstvom, umením, remeslami a vojenstvom. Osobitná pozornosť je venovaná keltskému od-
kazu v literatúre a knižnej kultúre od staroveku až po súčasnosť. 

 Vikingovia
Podujatie prezentuje časy dávno minulé, v ktorých sa Vikingovia, žijúci na území dnešného Nórska, 
Švédska a Dánska, stali postrachom celej Európy a na svojich cestách sa nebáli prekročiť hranice 
vtedy známeho sveta. 


