
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Veľkolepá záhradná slávnosť – otvorenie letnej čitárne. 

                 Čadca (22.6.2017) – Exteriér Kysuckej knižnice v Čadci (ďalej „knižnica“), ktorá pracuje 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ožil v pondelok 19. júna 2017 nielen 

štebotom vtákov, ale aj hudbou, spevom, veršami básní a detským smiechom a tancom. Leto už pár 

dní pred svojim nástupom vyslalo horúce pozdravy, aby sa v plnej kráse a sile zúčastnilo na 

slávnostnom otvorení novej letnej čitárne pri Kysuckej knižnici v Čadci. Za prítomnosti predsedu 

Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, primátora Mesta Čadca Ing. Milana Guru, 

poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Čadca a ďalších významných 

hostí i širokej čitateľskej verejnosti, ktorých srdečne privítala riaditeľka knižnice pani Janka Bírová, 

bola slávnostne sprístupnená nová letná čitáreň a terasa so zastrešeným pódiom v príjemnom 

prostredí záhradného areálu knižnice. 

  Riaditeľka knižnice vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na 

zrekonštruovaní budovy, nového zastrešenia vchodov, oplotenia a vybudovania novej letnej čitárne 

so zastrešeným pódiom a novým oplotením, predovšetkým však zriaďovateľovi ŽSK, ktorý  

poskytol finančné prostriedky výške 74-tisíc eur. Vyzdvihla prácu knižnice a jej činnosť i číselné 

ukazovatele, ktorými sa zaraďuje medzi úspešné verejné knižnice na Slovensku: „Knižnica sa teší 

záujmu obyvateľov obcí, miest celého regiónu - v roku 2016 sa v knižnici zaregistrovalo 5 648 

používateľov, z toho bolo 1 553 detí do 15 rokov. Z okresného sídla sa zaregistrovalo 2 899 

používateľov, čo v celkovej skladbe požívateľov táto skupina tvorí 51,32 % podiel. Knižnicu 

v priebehu roka 2016 navštívilo celkovo 85 110 návštevníkov vrátane návštevníkov podujatí. 

Knižnica v minulom roku zorganizovala celkom 639 kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. 

Osobitne treba spomenúť, že Kysucká knižnica je organizačným garantom jedinečných literárnych 

súťaží: festivalu duchovnej tvorby na Kysuciach Jurinova jeseň  - úspešne prebehlo už 12 ročníkov  

a Celoslovenskej literárnej súťaže mladých autorov do 35 rokov Jašíkove Kysuce - tento rok sa 

uskutoční 49. ročník.“  

Priaznivo sa o knižnici vyjadril i župan Juraj Blanár a ocenil súčinnosť a ústretovosť Mesta 

Čadca a viacerých organizácií, ktoré rozhodovali, či knižnica bude mať možnosť využívať letnú 

čitáreň, alebo cez jej pozemok bude prechádzať cestná komunikácia obchvatu mesta. Vo svojom 

príhovore taktiež uviedol: „Kysucká knižnica je v poradí už štvrtou knižnicou v Žilinskom kraji, 

v ktorej sprístupňujeme letnú čitáreň. Knižnica v Čadci prešla veľkou modernizáciou a komplexnou 

rekonštrukciou. K tomu sme ešte pribudovali i  túto krásnu záhradu s letnou čitárňou. Veríme, že si 

nájde svojich priaznivcov a tisícky čitateľov a návštevníkov knižnice poteší tento nový priestor“.  



Letná čitáreň bola slávnostne sprístupnená lupienkami kvetov, ktoré rozosial po jej terase 

pán Blanár, riaditeľka knižnice i poslanci Žilinského samosprávneho kraja. Okrem príhovorov 

hostí, spolupracujúcich knižníc v zahraničí, zástupcov obce Slovákov v Karvinej a Třinci, oživili 

záhradnú slávnosť piesne úspešnej vokálnej skupiny pôsobiacej pri ZUŠ M.R. Štefánika v Čadci 

pod vedením Iriny Školníkovej, vystúpenie speváčok záujmových krúžkov CVČ v Čadci pod 

vedením Radoslava Nekoranca, recitácia básní i záverečné vystúpenie malých mažoretiek.  

Na záver pozvala pani riaditeľka všetkých na malé občerstvenie, ktoré knižnica pripravila 

pre svojich hostí aj vďaka ústretovosti sponzorov. Podujatie ukončila slovami: „Podarilo sa nám 

vytvoriť letnú čitáreň, ktorá prinesie rozšírenie atraktívneho poznávacieho a oddychového priestoru 

Kysuckej knižnice v Čadci a tešíme sa na pekné spoločné podujatia a aktivity“. 
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