
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

 

- Kysucká literatúra na knižnom veľtrhu Bibliotéka Pedagogika 2014 

Čadca (9. november 2014) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja predstavila na knižnom veľtrhu Bibliotéka Pedagogika 

2014 úspešných kysuckých autorov a ich tvorbu - Ing. arch. Milana Šušku a jeho publikáciu 

Kysuce, krajina a architektúra. Cnosti a neresti a víťaznú knihu z kategórie beletria Dar od 

mravčieho kráľa autora Antona Pajonka za účasti vnuka autora Sebastiána Pajonka 

a ilustrátorky Zuzany Kubicovej - Jesenskej. 

V nedeľu 9. novembra 2014 vítala návštevníkov veľtržnej haly Incheba v Bratislave hudba 

kysuckej heligónky, ktorá pozývala milovníkov literatúry na pódium č.1, kde sa prezentovali 

víťazné knihy a autori prestížnej čitateľskej súťaže kniha Kysúc 2013. Prezentácia regionálnej 

literatúry a jej autorov bola súčasťou veľtržného programu, na ktorej mali svoje zastúpenie a 

samostatný prezentačný stánok i  regionálne knižnice Žilinského samosprávneho kraja. 

Podujatie na pódiu uviedla pracovníčka Kysuckej knižnice v Čadci Mgr. Helena 

Pagáčová a postupne predstavila knižné tituly z kategórie náučná literatúra i beletria, ktoré sa 

umiestnili na prvých troch miestach čitateľskej súťaže. Srdečne privítala hostí i autorov 

prezentovaných publikácií a členku folklórneho súboru Jedľovina Zuzanu Gacíkovú, ktorá 

svojim spevom a hrou na heligónke spestrila a oživila atmosféru podujatia. 

Bratislavčanov i rodákov 

z Kysúc, žijúcich v hlavnom 

meste, program upútal a so 

záujmom sledovali 

vystúpenie Ing. arch. Milana 

Šušku a jeho audiovizuálnu 

prezentáciu o kysuckej 

architektúre. Autor svojim 

vystúpením vyjadril obdiv 

a úctu ku kráse a pôvabu 

tradičnej ľudovej architektúry našich predkov, ktorú porovnával so súčasnou stavebnou 

kultúrou, neraz necitlivo narúšajúcu prírodný kolorit v lokalite okolitého prostredia.  

Na ľudovú hudbu a architektúru nadviazali kysucké rozprávky, autor ktorých sa žiaľ nedožil 

možnosti osobne prezentovať svoju tvorbu. V priebehu audiovizuálnej prezentácie 

približujúcej život a tvorbu Antona Pajonka vystúpil na pódiu jeho vnuk Sebastián, ktorý 



prečítal rozprávku z knihy Dar od 

mravčieho kráľa. O ústretovosti a 

 príjemnej spolupráci s autorom, 

ale i svojej práci na poli 

ilustračnej a výtvarnej tvorby 

porozprávala výtvarníčka Zuzana 

Kubicova – Jesenská: „Kniha Dar 

od mravčieho kráľa, bola naša 

druhá spoločná publikácia, na 

ktorej som mala možnosť spolupracovať s kysuckým autorom Antonom Pajonkom. Výnimočná 

bola v tom, že bola vydaná pri príležitosti jeho životného jubilea a ja som rada, že som sa 

mohla na jej ilustrovaní podieľať. I keď ilustrácie sprevádzali rozprávkové príbehy, boli 

vsadené do kysuckého prostredia, čo bolo osobným želaním autora“.  Podujatie, na ktoré sa 

pred pár mesiacmi Anton Pajonk tak veľmi tešil, bolo zavŕšené jeho obľúbenou pesničkou 

„Dzivča počarovne“. Prítomní hostia, rodina,  jeho priatelia a spolupracovníci cítili, že tam 

bol. 

Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá  rozvíja svoju činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, sa i v tomto roku podarilo pripraviť v Bratislave príťažlivú a 

dôstojnú prehliadku tvorby kysuckých autorov, o ktorej sa pochvalne vyjadrili všetci účastníci 

podujatia. 

KK 

Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica 

v Čadci 

Ul. 17. novembra 1258 

022 01 Čadca 

LATITUDE       49°26'12,154"N 

LONGITUDE     18°47'5,862"E 

 

 

 


