Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Kysucká knižnica na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016

Čadca (16. november 2016) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja predstavila na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016 víťazné
knihy čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2015 a ich autorov – Pavla Laša a jeho monografiu
Skalité obec pod Trojakom, víťaznú knihu z kategórie náučná literatúra a Jozefa Banáša,
autora víťaznej knihy z kategória beletria Dementi. Súčasťou programu najväčšieho
slovenského knižného veľtrhu bola aj prezentácia vystavovaných kníh verejných regionálnych
knižníc Žilinského kraja v prezentačnom stánku.
Návštevníkov veľtržnej haly Incheba v Bratislave vítala 12. novembra 2016 ľudová hudba a
pozývala milovníkov literatúry na Programové centrum 1, kde sa prezentovali víťazné knihy a
autori prestížnej čitateľskej súťaže kniha Kysúc 2015. Podujatie na pódiu uviedla pracovníčka
Kysuckej knižnice v Čadci Helena Pagáčová a srdečne privítala hostí i autorov
prezentovaných publikácií. Zároveň privítala i hudobné zoskupenie - Ľudovú hudbu Ondreja
Rovňana zo Skalitého, ktorá svojim spevom a hrou na husliach a base spestrila a oživila
atmosféru podujatia. Prezentácie sa zúčastnili aj občania zo Skalitého so starostkou obce
Andreou Šimurdovou, rodinní príslušníci, priatelia i rodáci z Kysúc, žijúci v hlavnom meste.
Prítomných program upútal a so záujmom sledovali vystúpenie Pavla Laša a jeho
audiovizuálnu prezentáciu o monografii Skalité obec pod Trojakom. Autor svoje vystúpenie
začal slovami básne, ktorú venoval rodnej obci Skalité pri príležitosti výročia prvej písomnej
zmienky o obci - Rodná dedina: „Kde sa Kysucký Beskýd delí na troje a začína sa zem so
slovenským znakom, je odveká hranica Slovenska, Sliezska, Galície, tam sa začína aj Skalité
obec pod Trojakom. Vejárom vrchov vysokých obklopená, v malebnom údolí jak v kolíske
pohodlne leží Skalité, dedina mne milá, moja rodná ovenčená lesmi zelenými v lete, v zime ...“
a pokračoval zaujímavosťami o obci, ktoré doposiaľ neboli publikované. Na základe
získaných informácií z archívov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí priblížil históriu
svojej rodnej obce, ktorá je omnoho bohatšia a pestrejšia než doteraz bolo známe.
Účastníkom sa prihovoril aj diplomat, spisovateľ, publicista, novinár, historik, pedagóg
a cestovateľ Rudolf Zelenay, ktorý sa podieľal na jazykovej úprave prezentovanej
monografie.

Následne sa ujal slova Jozef Banáš a prezentoval svoju publikáciu Dementi vtipnými
komentármi, ktoré satiricky vykresľujú stav našej spoločnosti. Autor svojským štýlom a
ostrým vtipom rozoberal typické vlastnosti Slovákov, ich problémy a každodenný život.
Na záver sa rodáčka zo Skalitého, žijúca v Bratislave pani Viera Vlková poďakovala autorovi
monografie Pavlovi Lašovi za úžasné dielo, ktoré vytvoril a priblížil rodákom i obyvateľom
históriu
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vystavovateľskému stánku Žilinskej župy a pokračovali v neformálnych rozhovoroch
s účastníkmi stretnutia, spisovateľmi a hosťami knižného veľtrhu. V neopakovateľnej
atmosfére sa priestory bratislavskej Incheby rozozvučali nádhernými kysuckými ľudovými
piesňami.
Kysuckej knižnici v Čadci sa v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline a Žilinským
samosprávnym krajom i v tomto roku podarilo pripraviť v Bratislave príťažlivú a dôstojnú
prehliadku tvorby kysuckých autorov, o ktorej sa pochvalne vyjadrili všetci účastníci
podujatia.
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