
Marec mesiac knihy a Týždeň slovenských knižníc 
 
Čadca (21. február 2019) –  Mesiac marec má prívlastok mesiac knihy.  Počas tohto 

mesiaca sa záujem verejnosti o knihy a knižnice zvyšuje viac ako po iné obdobia roka. 

Kysucká knižnica v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja, sa na tento záujem veľmi teší a ponúka svojim návštevníkom 

knižné novinky z rôznych oblastí a žánrov krásnej i odbornej literatúry. Zároveň 

pozýva čitateľskú verejnosť na zaujímavé podujatia, autorské stretnutia, besedy 

i prázdninové dopoludnia pre deti.  

Prvý marcový deň, piatok 1. marca 2019 o 14.00 hod. sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie 

výtvarnej súťaže „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku“, ktorá bude spojená s vernisážou 

výstavy výtvarných prác žiakov základných škôl a zdravotne znevýhodnených detí. Na 

vernisáži poteší návštevníkov hudobný program  a vystúpenie žiakov I. ZUŠ Jozefa Potočára 

v Čadci. Marec bude v knižnici pokračovať v dňoch 4. 9. 3.2019 celoslovenským "Týždňom 

slovenských knižníc", v rámci ktorého vyhlasujeme súťaže pre deti, organizujeme 

prázdninové dopoludnia, výstavy, autorské besedy so spisovateľmi a začíname kurz tréningov 

pamäti. Srdečne pozývame všetkých priaznivcov literatúry na autorské stretnutie s Jozefom 

Banášom a prezentáciu jeho nového knižného titulu „PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK – Muž 

železnej vôle“. Podujatie organizované v rámci Roka M. R. Štefánika sa uskutoční v pondelok 

4.3.2019 o 16.00 hod. v prednáškovej miestnosti knižnice. Každý deň počas jarných prázdnin, 

v čase od 10.00 hod. sa môžu prázdninujúce deti v knižnici zabaviť na rozprávkových 

dopoludniach a tvorivých dielňach. V stredu 6. marca  2019 o 8.30 hod. majú možnosť zlepšiť 

svoju pamäť a kognitívne funkcie mozgu skôr narodení návštevníci knižnice na prvej hodinke 

kurzu pod názvom „Aby pamäť nestarla“. Vo štvrtok 7. marca o 14.00 hod. pozývame 

priaznivcov súčasnej kysuckej literatúry na autorskú besedu so Soňou Behúňovou. Jej básne, 

ale i prózy „Za troch chlapov“ a „O márnotratnej dcére“ zaznamenali veľmi priaznivý ohlas 

u čitateľskej verejnosti. V týždni od 4. marca do 9. marca 2019, umožní knižnica novým 

čitateľom bezplatnú ročnú registráciu a odpustí všetkým zábudlivcom pokuty za upomienky 

a oneskorené vrátenie knižničných dokumentov. Podujatia pre deti, žiakov i dospelých budú 

pokračovať v marci spomienkovým podujatím na matičiara, pedagóga a publicistu Dominika 

Choluja vo štvrtok 14.3.2019 o 11.00 hod., v stredu  20.3.2019 o 9.30 hod. recitačnou súťažou 

detí materských škôl „Jazýček môj, ohýbaj sa!“ a mesiac knihy bude ukončený celonočným 

medzinárodným podujatím pre deti „Noc s Andersenom“  v dňoch 29.3.- 30.3.2019. Stručný 

prehľad najvýznamnejších podujatí, ktoré pre svojich návštevníkov pripravila knižnica, má 

predovšetkým podnietiť záujem verejnosti o knihy a čítanie. ČÍTANIE je nenahraditeľným 

zdrojom rozvoja duševných schopností. Prináša radosť, poznanie, zábavu i poučenie. Tešíme 



sa preto na každého návštevníka knižnice a to nie len v marci, ale po celý kalendárny rok 

2019. 
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