Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Čadca (10. december 2015) – Kysucká knižnica v Čadci získala od svojho zriaďovateľa,
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), účelovú dotáciu v hodnote 2 500 eur na nákup
pôvodnej slovenskej literatúry. Vďaka tomuto príspevku, si knižnica polepší o takmer 200
nových knižných dokumentov, mimo svojho rozpočtu.
Čitatelia Kysuckej knižnice sa môžu už v najbližších dňoch tešiť na nové knižné tituly.
„Výber titulov pozostáva z knižnej produkcie slovenských vydavateľstiev a z pôvodnej
slovenskej tvorby: beletria a náučná literatúra pre deti, mládež i dospelých“, upresňuje
katalogizátorka knižnice Eva Droščáková

a dodáva: „Zastúpené budú známe slovenské

vydavateľstvá, ako napríklad: Slovart, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Vydavateľstvo
Spolok slovenských spisovateľov, Dajama, Marenčin – PT a iné. Výber knižných titulov by
mal uspokojiť všetky vekové kategórie. Z krásnej literatúry sa môžu tešiť čitateľky Jany
Pronskej na romány Čierna vdova, Rytierova česť či Kliatba. Potešia sa aj priaznivci
spisovateliek: Evy Bielej Brndiarovej s románom Vinná, Ľubice Mišíkovej s románom
Mrazená škorica, Jany Graterovej s románom Horká ako čokoláda. I milovníci detektívneho
žánru si prídu na svoje a určite si vyberú z ponuky slovenských vydavateľstiev. Mužov by
mohla osloviť napríklad publikácia Pytliacke príbehy z autorovej kroniky od Albína Latku.
Najkrajšie oravské povesti od Antona Habovštiaka oslovia deti mladšieho školského veku. Pre
najmenších čitateľov pribudnú do knižničného fondu aj knihy básní, napríklad: Vežovníček od
žilinskej autorky Marty Hlušíkovej alebo Básničky do prváckej taštičky od Alice Náhlikovej.
Milovníkov historických románov zaujme strhujúci príbeh s kulisou protitureckých bojov s názvom
Janičiarka od spisovateľky Hany Koškovej. V tomto predvianočnom čase potešia aj Vianočné

ľudové koledy, vinše a hry od Ondreja Dema, ktoré podávajú ucelený obraz o vianočných
tradíciách v slovenských obciach. Staršie deti sa dočkajú aj pokračovania úspešného románu
Johanka v Zapadáčiku, ktorého autorkou je Toňa Revajová a román vychádza pod názvom
Johankina veľká rodina. Z náučnej literatúry na čitateľov čakajú atlasy o Slovensku
z Vydavateľstva Dajama: Náboženský atlas Slovenska, Národnostný atlas Slovenska,
Prírodný atlas Slovenska či Kultúrny atlas Slovenska. Náročnejších čitateľov by som chcela
upozorniť na zaujímavé publikácie z vydavateľstva Matice slovenskej, napríklad: monografia
Kelti od Miloša Jesenského, Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód od Ľubomíra Kralčáka,
Národná kultúra ako rezonančný priestor, ktorý je dielom významného literárneho vedca,
estetika a kulturológa Vincenta Šabíka a Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území

Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám. Nie je možné vymenovať všetky tituly, ale
čitatelia a návštevníci knižnice, ktorí nás navštívia si určite svoj obľúbený žáner nájdu.
Knižnica bude priebežne informovať o knižných novinkách, ktoré pribudli do knižnice na
svojich webových stránkach alebo v pravidelných rubrikách Kysuckých novín a Týždenníka
KYSUCE.“ Vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju i autorovi návrhu účelovej dotácie,
ktorým je riaditeľ Úradu ŽSK PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., by knižnica mala získať do
svojho knižného fondu približne o 200 nových titulov viac.
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