Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Supersenior roka 2017
Čadca (9. november 2017) V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa dňa 26. októbra 2017 uskutočnilo
vyhodnotenie celoročnej čitateľskej súťaže seniorov pod názvom Supersenior roka 2017.
Toto podujatie má dlhoročnú tradíciu a oceňuje čitateľskú snahu našich skôr
narodených občanov bežne navštevujúcich knižnicu, ale i tých, ktorí sú klientmi Centier
sociálnych služieb v našom meste a okolí.
V čitateľskej súťaží boli ocenení „skôr narodení“ aktívni čitatelia, ktorí počas jedného roka
prečítali viac ako 80 kníh. Knižná cena a diplom bola v tomto roku určená tridsiatke čitateľov
a návštevníkov našej knižnice. Už po tretíkrát sa víťazkou súťaže stala pani Eva Šimášková,
ktorá mala na svojom čitateľskom konte zaznamenaných 316 kníh. Ďalšie miesto patrilo pani
Zlatici Bučkovej s počtom 208 kníh a tretie miesto obsadila pani Mgr. Vlasta Skarupová
s počtom 166 prečítaných kníh. Klienti centier sociálnych služieb (ďalej „CSS“) a zariadení
pre seniorov boli vyhodnotení samostatne, pretože mnohí pre svoju imobilnosť nemôžu našu
knižnicu navštevovať. Donáške knižných dokumentov imobilným občanom a výmene kníh sa
venujú pracovníčky knižnice pani Magdaléna Bezegová a Janka Opialová. Na slávnostnom
vyhodnotení čitateľskej súťaže si knižné odmeny a diplomy prebrali i ďalší priaznivci
písaného slova a knižnice - Jozef Bernát, Ján Ilovský a Marta Mariaková z CSS Park Čadca,
Jozef Kováč, Jozefa Kolesárová a Jozef Macura z CSS Horelica, Marián Priečko, Ing. Imrich
Mičieta, a Františka Gettinová z CSS Čierne, Mária Kolembusová, Miroslav Holboj, a
František Kmošek z CSS M. R. Štefánika Čadca, Ing. Stanislav Kubalík, Jozef Kuric a Rudolf
Polka z Viacúčelového zariadenia pre seniorov Mesta Čadca. Okrem najaktívnejších čitateľov
boli ocenení aj tí klienti, ktorí sa zúčastňovali počas celého roka na kultúrno-vzdelávacích
podujatiach, ktoré pripravovala pani Bezegová v týchto centrách. Podujatie, ktoré knižnica
organizuje v Mesiaci úcty k starším, bolo spojené s občerstvením a hudobnou produkciu
Kysuckej vrchárskej heligónky. Vystúpenie moderoval vedúci skupiny pán Pavol Kopas a
u zúčastnených malo veľký ohlas. Vyhodnotenie súťaže finančne podporilo Občianske
združenie Literárny kompas, ktoré pôsobí pri Kysuckej knižnici v Čadci.

Ďakujeme našim verným čitateľom za záujem, pravidelné návštevy a využívanie nášho
knižničného fondu, ktorý neustále dopĺňame o knižné novinky a bestsellery. Pozývame
i nových záujemcov o knihu, čítanie, aby si dlhé jesenné a zimné večery spríjemnili dobrou
knihou, ktorú vždy nájdu v našej knižnici.
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