Ponuka podujatí pre stredné školy
Kysucká knižnica v Čadci ponúka okrem svojich bohatých knižničných fondov
a kniznično-informačných služieb i celý rad hodnotných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích
podujatí. Podujatia nadväzujú na vyučovací proces a môžu značnou mierou doplniť
a obohatiť vedomosti žiakov. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vaším
ďalším požiadavkám.
Využite našu ponuku a vyberte si z uvedených plánovaných podujatí a tematických
okruhov oblasť, o ktorú máte záujem. Pri výbere podujatia sa s nami skontaktujte na
uvedených telefónnych číslach, minimálne 2 týždne pred termínom konania podujatia.
Kontakt: 4334616, 0915 572 259
Zodpovedné pracovníčky: Mgr. Helena Pagáčová, Zuzana Hrdková, Jana Opialová,
Magdaléna Bezegová, Marta Kučerová, Lívia Mikovčáková

A. Literatúra:
Podujatia sú zamerané na doplnenie a rozšírenie vedomostí a poznatkov z oblasti
literatúry, na významné literárne osobnosti, ich život a tvorbu. Ako alternatívne vyučovacie
hodiny sú realizované formou prednášok, audiovizuálnych prezentácií, zážitkového čítania,
videoprojekcií a diskusných fór. Na požiadanie sprostredkujeme i autorské besedy
s vybranými regionálnymi a súčasnými slovenskými spisovateľmi v rámci väčších podujatí Jašíkove Kysuce, Jurinova jeseň, Týždeň slovenských knižníc a pod.
1. Literárny klub Oáza – Klub začínajúcich mladých autorov. Cyklus mesačných
stretnutí začínajúcich mladých básnikov a prozaikov, ktorí majú literárny talent a ambície
literárne tvoriť. Odborným poradcom klubu je spisovateľ Ladislav Hrubý.
2. Mýty a najstaršia antická literatúra. Epos o Gilgamešovi, tvorba pripísaná Homérovi,
Illias a Odyssea.
3. Baroková a klasicistická literatúra a divadlo. Najvýznamnejší predstavitelia a ich
tvorba – J. Milton, J.A. Komenský, P. Calderón, C. Goldoni a ďalší.
4. Preromantizmus a romantizmus v svetovej literatúre. Charakteristika, znaky,
predstavitelia – H. Heine, G. G. Byron, A. Puškin a ďalší.
5. Klasicizmus v literatúre a umení. Anton Bernolák a ďalší predstavitelia klasicizmu.
Audiovizuálny program na DVD nosiči.
6. Romantizmus v literatúre a umení. Štúrovci a ďalší predstavitelia romantizmu.
Audiovizuálny program na DVD nosiči.
7. Ľudovít Štúr. Životopisný medailón o živote a tvorbe významnej osobnosti našich dejín.
Audiovizuálny program doplnený vedomostným kvízom.
8. Štúrovci a spisovný jazyk. Kodifikácia spisovného jazyka, emancipačný proces
a postavenie Slovákov, štúrovci a literárny romantizmus, lyricko-epické básne.
Alternatívna vyučovacia hodina.
9. Jozef Miloslav Hurban: Životopisný medailón a tvorba spoluzakladateľa spisovnej
slovenčiny, spisovateľa a národného buditeľa J. M. Hurbana. Prednáška a audiovizuálna
prezentácia.
10. Ján Hollý. Život a dielo významného predstaviteľa slovenskej literatúry – videonahrávka.
11. Janko Kráľ. Životopisný medailón štúrovského básnika vo forme videonahrávky
a audiovizuálnej prezentácie.
12. William Shakespeare – Hamlet. Životopisný medailón dramatika alžbetínskeho divadla
a rozbor jednej z jeho najslávnejších divadelných hier - Hamlet.

13. Svetová literatúra 20. storočia. Literárne smery a ich predstavitelia. Symbolizmus,
futurizmus, surrealizmus, poetizmus.
14. Svetová dramatická tvorba 20. storočia. Najvýznamnejší predstavitelia a ich tvorba – G.
B. Shaw, A. P. Čechov, B. Brecht, Samuel Beckett.
15. Pop poézia. Priblíženie literárneho žánru formou prednášky doplnenej hudobnými
ukážkami.

B. Estetika, náboženstvo a umenie:
Podujatia tohto tematického okruhu sú zamerané na širokú oblasť estetickej, etickej
a náboženskej výchovy. Po formálnej stránke pozostávajú z prednášok, besied, zážitkového
čítania, audiovizuálnych prezentácií videoprojekcií a hudobných audionahrávok, ktoré
dopĺňajú danú tému.
1. Estetika – dejiny hudby a výtvarného umenia. Súbor videonahrávok približujúci rôzne
obdobia dejín umenia od praveku až po umenie 20. storočia.
2. Umenie Starovekého Egypta a Antiky; Umenie Renesancie; Umenie Baroka
a Rokoka. Samostatné cykly prednášok doplnené o hygienu, účesy a kozmetiku
jednotlivých historických období.
3. Skutočný človek. Životný príbeh saleziána dona Karola v Indii doplnený hudbou Štefana
Chrappu.
4. Albert Schweitzer – úcta k životu. Životopisný medailón nositeľa Nobelovej ceny za
mier, doplnený hudbou J. S. Bacha a pôvodnou hudbou Gabunu.
5. Duchovná hudba. Základné znaky a charakteristika duchovnej hudby doplnená
hudobnými ukážkami a audiovizuálnou prezentáciou.
6. Vianočné omše. Prednáška doplnená hudobnými ukážkami a audiovizuálnou prezentáciou
o tvorbe vianočných omší z diel J. J. Rybu, J. Pavlicu a ďalších.
7. Pôstne zamyslenie. Hudobno - poetické pásmo poézie Rudolfa Dilonga „POD KRÍŽOM“
a „Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži“ v hudobnom spracovaní Josepha Haydna.
8. Život a dielo sv. Jána Bosca. Prednáška doplnená audiovizuálnym programom o diele
a posolstve sv. J. Bosca a jeho relikviách putujúcich po Slovensku.
9. Ako byť dobrým človekom. Ján Pavol II. – Detstvo, štúdium, pontifikát a životná
filozofia pápeža.
10. Svätý Ján Pavol II. Život a pontifikát milovaného pápeža. Audiovizuálna prezentácia.
11. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Audiovizuálna prezentácia o živote, literárnej tvorbe
a biskupskej činnosti rodáka z Harvelky.
12. Sv. Cyril a Metod a ich prínos do kultúrneho dedičstva Európy. Príchod na územie
Veľkej Moravy, kaplnky, kostoly zasvätené solúnskym bratom, relikvia sv. Cyrila.
Prechod sv. Metoda cez územie Kysúc k Vislanom do Poľska.
13. Jozef Božetech Klemens. Sakrálna tvorba a diela umelca na Kysuciach, v Žiline,
Bobrovci a iných kostoloch na Slovensku. Audiovizuálna prezentácia.
14. Božie muky, kapĺnky, kríže a sochy svätých, zvonica a kostol v Zborove nad
Bysticou. Prednáška zameraná na kultúrne a náboženské pamiatky na Kysuciach.
15. Pútnicke miesta na Slovensku, Čechách, Poľsku a Medžugorí. Audiovizuálna
prezentácia.
16. Relikvie svätcov. Prednáška o histórií a súčasnosti svätých relikvií, ich uloženie
v chrámoch na vzdanie úcty. Audiovizuálny program.
17. Krížová cesta. Pútnické miesto Medžugorie a Vepric.
18. Sedembolestná Panna Mária. Patrónka Slovenska a história vzniku zasvätenia
a modlitieb.
19. Letom svetom. Kultúrne pamiatky, krásne okamihy a spomienky na výnimočné miesta na
Slovensku a vo svete.

20. Športom k zdraviu a víťazstvu. Významní športovci a ich vplyv na náš životný štýl.
Audiovizuálny program.
21. Úsmev v našom živote. Myšlienky a citáty významných ľudí, ktoré nám spríjemnia život
a umožnia prežívať ho s úsmevom.
22. Zdravie z Božej lekárne. Významní liečitelia, tvorcovia herbárov a ich osvedčené liečivé
bylinky a ich vplyv na naše zdravie – Sv. Hildegarda z Bindenu, Cyprián z Červeného
kláštora, Sebastián Kneipp, Mária Treben, Izabela Textorisová, Juraj Fándly, Ľudmila
Thurzová. Audiovizuálny program.
23. Žywiec a sanktuárium Matky Božej v Rychwalde. Audiovizuálna prechádzka zámkom
kde žila Kristýna Habsburgová, kostolom v Žywci a Rychwalde.
24. Spolok svätého Vojtecha. Audiovizuálna prezentácia o vzniku, činnosti a kysuckých
osobností, ktoré aktívne pôsobili v Spolku svätého Vojtecha.
25. Biblia. Výpoveď o najstaršej knihe kníh slovom i obrazom. Prednáška spojená
s videonahrávkou.
26. Tvár Krista v umení. Audiovizuálny program zachytávajúci výtvarné zobrazenia a rôzne
podoby Krista v dejinách výtvarného umenia.
27. Modlitba písaná na dreve – Pravoslávna ikona. Prednáška o vzniku ikony
a najznámejších ikonopiscoch.
28. Vznik a vývoj betlehemov: Prednáška a audiovizuálna prezentácia o vzniku a vývoji
betlehemov, ich podobách v minulosti i súčasnosti.
29. Svätci a anjeli vo výtvarnom umení. Prednáška vo forme audiovizuálnej prezentácie
zameraná na osobnosti svätých a anjelov vo výtvarnom umeleckom spracovaní.
C. Región Kysúc:
Ponuka obsahuje širší tematický okruh z oblasti literatúry, umenia, regionálnych
pamätihodností a osobností spätých z Kysucami. Prednášky, besedy, audioviuálne prezentácie
a videoprogramy prinášajú zaujímavé informácie a poznatky o významných osobnostiach
a udalostiach kysuckého regiónu.
1. Trvalé hodnoty našej minulosti – remeslá na Kysuciach. Prednáška a audiovizuálna
prezentácia o remeslách, koré boli neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov.
2. Ľudová hudba v kysuckom regióne. Prednáška a audiovizuálna prezentácia doplnená
hudobnými ukážkami, ktorá približuje ľudové hudobné nástroje, spev, tanec a hudobný
prejav nášho regiónu.
3. Kysucké pamätihodnosti a pozoruhodnosti. Kultúrne a historické pamiatky kysuckého
regiónu priblížené formou audiovizuálnej prezentácie.
4. Eugen Andrew Cernan. Prednáška a audiovizuálna prezentácia o vesmírnych misiách
svetového astronóma s kysuckými koreňmi.
5. Ján Palárik. Život a dielo významného slovenského a regionálneho dramatika. Prednáška
doplnená audiovizuálnou prezentáciou.
6. Jozef Hnitka. Život a dielo slovenského a regionálneho spisovateľa. Prednáška doplnená
audiovizuálnou prezentáciou.
7. Martin Kolembus – insitný básnik, horár a rezbár. Audiovizuálna prezentácia zameraná
na život a tvorbu básnika.
8. Oská Dubovický – divadelník, osvetový pracovník, publicista. Audiovizuálna prezentácia
zameraná na život a tvorbu regionálnej kysuckej osobnosti.
9. Štefan Atila Brezány – básnik. Audiovizuálna prezentácia zameraná na život a tvorbu
básnika.
10. Drotárstvo – jedinečné slovenské remeslo. Prednáška doplnená PPT prezentáciou.
11. E-výstavy regionálnych osobností dostupné na www.stránke knižnice. Link:
http://kniznica-cadca.sk/e-vystavy.html

D. Dejiny, osobnosti a národopis Slovenska:
Podujatia približujúce najvýznamnejšie medzníky našich dejín, významné osobnosti
a udalosti, ktoré ovplyvnili našu súčasnosť. Ponuka pozostáva z prednášok, audiovizuálnych
prezentácií a videoprojekcií zameraných na dejiny a národopis Slovenska.
1. Žilinská župa v dejepise. Práca s knihou a prezentácia výnimočného knižného titulu
Miloša Jesenského a kolektívu, ktorý zaujímavou formou priblížuje dejiny nášho regiónu
a kraja od 9. storočia po rok 1945. V publikácií nájdete nové informácie spracované
v tematických celkoch zachytávajúcich jednotlivé historické obdobia, ale aj odpovede na
otázky a zadávané úlohy. Kniha je vynikajúcou didaktickou pomôckou pri realizácií
alternatívnych vyučovacích hodín dejepisu v knižnici.
2. Dejiny Slovenska. Súbor videonahrávok zachytávajúci obdobie našich dejín od dávnych
Keltov po rok 1993.
3. Andrej Hlinka. Životopisný medailón významnej osobnosti našich dejín spracovaný vo
forme videonahrávky.
4. Milan Rastislav Štefánik. Životopisný medailón významnej osobnosti našich dejín
spracovaný vo forme videonahrávky.
5. Alexander Dubček. Životopisný medailón významnej osobnosti našich dejín spracovaný
vo forme videonahrávky.
6. Slovensko - neobjavená krajina: Videonahrávka priližujúca najzaujímavejšie
geografické a národopisné pamiatky Slovenska.

E. Preventíno-výchovné, vzdelávacie a informačné podujatia:
V tomto okruhu podujatí ponúkame besedy, prednášky, audiovizuálne prezentácie a
videoprojekcie na rôzne témy, ktoré obohatia výchovno-vzdelávací proces a majú prevažne
preventívne zameranie. Zároveň sú však dôležitým prostriedkom propagácie zdravého
životného štýlu a hodnotovej orientácie mládeže. K vybraným prednáškam je možné
zabezpečiť odborných lektorov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresnej
prokuratúry v Čadci.
1. Deti a drogy - zablúdení. Hraný dokument podľa skutočného príbehu 19 - ročného
chlapca. Reálne výpovede a svedectvá odborníkov. DVD.
2. Kým stúpa dym. Fajčenie a jeho škodlivý vplyv na zdravie. Výpovede známych
osobností, mladých ľudí a odborníkov. DVD.
3. Život na dne pohára. Skutočné príbehy a výpovede ľudí závislých na alkohole.
Videonahrávka.
4. Výťah do neba. Drogové závislosti, ich prejavy a následky v živote človeka.
Videonahrávka.
5. Biele hroby. Tragický príbeh narkomanky – film natočený podľa skutočnej udalosti.
Videonahrávka.
6. Skok do raja. Nebezpečenstvo závislostí, ich rôzne podoby a vplyv na život.
Videonahrávka.
7. AIDS – hrozba, či prosba? Výchovno - preventívny program zameraný na sexuálnu
výchovu a prevenciu ochorenia AIDS. Videonahrávka.
8. Aj ty si v ohrození. Program zameraný na prevenciu pohlavných ochorení.
Videonahrávka.
9. Syndróm týraného dieťaťa. Šokujúce príbehy minulosti i súčasnosti, ktoré poukazujú na
násilie v rodinách a na deťoch. Videonahrávka.

10. Skleníkový efekt. Filmový dokument v českom jazyku, ktorý vysvetľuje príčiny
klimatických zmien na našej planéte v posledných desaťročiach a skleníkový efekt.
Videonahrávka.
11. Informatická výchova o službách a informačnom systéme knižnice. Knižnica a jej
služby, knižničný a výpožičný poriadok, orientácia v knižničnom fonde, vyhľadávanie
informácií a dokumentov cez on-line katalóg, MVS, rešeršné a iné služby určené
používateľom knižnice.

