Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Nové audio knihy v Kysuckej knižnici v Čadci

Čadca (8. marec 2017) – Už sa vám stalo, že ste sa pri domácich prácach alebo za volantom
započúvali do rozhlasovej hry alebo zaujímavého dialógu? Ostali ste sedieť v garáži
v zaparkovanom aute pokým neskončilo vysielanie? Iste sa zaradíte medzi tých, ktorí ocenia
bonus, ktorý nemá knižná publikácia, a to umelecký zážitok z hereckých výkonov. Kysucká
knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, rozšírila svoj knižničný
fond o deväť nových titulov audio kníh, ktoré nahovorila plejáda hercov zvučných mien, ako
napríklad: LeopoldHaverl, Dušan Jamrich, Jozef Króner, Karol Machata, Ivan Mistrík,
Božidara Turzonovavá.
Knižnici ich venoval Emil Benčík slovenský novinár, spisovateľ, prekladateľ a nositeľ
viacerých ocenení, medzi inými i prestížnej medzinárodnej CenyEgonaErwinaKischa za jeho
knihu Králi ducha.Ako prvý a dodnes jediný autor získal Cenu Vojtecha Zamarovského za
rozhlasovú tvorbu. Je autorom mnohých umelecko-publicistických, dokumentárnych,
dramatických i literárnych pásem a rozhlasových fíčrov. Z jeho iniciatívy a pod jeho vedením
vznikol a 17 rokov sa vysielal prvý slovenský rozhlasový rodinný seriál Čo nového,
Bielikovci, ktorý získal takmer 2 milióny stálych poslucháčov. Emil Benčík počas 40-ročného
pôsobenia v Slovenskom rozhlase autorsky pripravoval publicistické cykly relácií o
významných osobnostiach Slovenska. Knižnica sa teší osobnému daru, ktorý predstavuje
deväť audio titulov autora z oblasti histórie: Diesveritatis (Deň pravdy), poviedky:-Rebrík do
neba, Hlasy a ohlasy z hlbín času, Život a smrť s Dávidovou hviezdou, História písaná
mikrofónom, lyrické miniatúry s názvom Hniezdo na dlani, Humoru nie je nikdy dosť, Holými
rukami proti tankom, Prvý muž česko-slovenskej jari Alexander Dubček. Okrem audio titulov
v knižnici nájdete i knižné publikácie autora: Rebrík do neba a Králi ducha. Prečo sa autor
rozhodol venovať audio knihy práve Kysuckej knižnici v Čadci? „Od mojich kysuckých
priateľov som sa dozvedel, že Kysucká knižnica v Čadci je moderná, aktívna a iniciatívna
kultúrna ustanovizeň, ktorá vyvíja všestrannú kultúrno-výchovnú, osvetovú a vzdelávaciu
činnosť. Preto som jej venoval knihy na počúvanie.“ vysvetľuje Emil Benčík a dodáva:
„Budem rád, ak sa dostanú k záujemcom, alebo ak knižnica usporiada odposluch pre
záujemcov, napr. starších žiakov, študentov či osoby zaujímajúce sa o históriu vo zvukovej
podobe. Možno tieto nahrávky využiť tiež pri výročiach historických udalostí a osobností a

podobne.“To je výzva i pre učiteľov a pedagógov, ktorým knižnica ponúka svoje priestory
a knižničný fond na spestrenie výuky.

KK

Kysucká knižnica v Čadci
Z. Jesenská K.
Ul. 17. novembra 1258
02201 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E

.

