
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Týždeň slovenských knižníc 

Čadca (23. marec 2017) –  Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov 

a knižníc, stavovské organizácie združujúce knižnice a knihovníkov na Slovensku, vyhlásili 

pre rok 2017 už 18. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“.  Na 

Slovensku prebiehal v dňoch od 13. do 19. marca 2017 pod tradičným spoločným mottom: 

„Knižnice pre všetkých“. 

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ, ktorým je pozitívne 

zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií 

prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Sú to práve knižnice, ktoré 

napriek silnému vplyvu a náporu elektronických a iných médií ponúkajú veľa zaujímavého, 

nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. 

V rámci týždňa slovenských knižníc pripravila Kysucká knižnica v Čadci pestrý program 

literárnych podujatí pre širokú čitateľskú verejnosť a oslovila všetky vekové skupiny od 

najmenších čitateľov až po seniorov, či sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov. 

Priestory knižnice ožili expozíciami viacerých výstav. Vo vestibule vítala návštevníkov 

„Kysucká krajina“ Dušana Chilého, výtvarníka z Dunajova, v priestoroch výpožičnej haly 

výtvarné práce detí pod názvom - „Ilustrujem svoju obľúbenú knihu“, výstava kníh a 

knižných ilustrácií z celej Európy – „Európske rozprávky“, výstava fotografií z činností 

knižníc v našom regióne pod názvom – „Knižnice pre všetkých“ a napokon i výstava 

publikácií nominovaných do regionálnej súťaže „Kniha Kysúc 2016“. 

Cyklus podujatí začal zážitkovým čítaním pre deti základných škôl pod názvom „Vitajte 

v Kysuckom rozprávkovom kráľovstve“ a hľadajte Popletené rozprávky. Európske rozprávky 

priblížilo ich čítanie v slovenskom a anglickom jazyku s anglickým študentom 

dobrovoľníkom z mládežníckej organizácie Keric v Čadci. Najväčší čitateľský ohlas  

zaznamenala prezentácia novej publikácie „Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín“ a beseda 

s jej autorom Andrejom Renčkom. Kniha kníh – BIBLIA bola priblížená prednáškou 

a audiovizuálnou prezentáciou imobilným obyvateľom v Centre sociálnych služieb v Čiernom 

a Jozef Božetech Klemens v Zariadení pre seniorov a DSS  Park Čadca. Knižnica ožila 

štebotom najmenších návštevníkov, detí materských škôl, ktorí súťažili v prednese básničiek 

v súťaži pod názvom „Jazýček môj, ohýbaj sa!“ Seniori a verejnosť si so záujmom vypočuli 

prednášku o mozgu a prevenci Alzheimerovej choroby pod názvom „Deň otvorenej mysle“. 

Záujem bol aj o prezentáciu knihy „Čas, kdy nohy byly středobodem mého vesmíru. Cesta do 



Santiaga“ a beseda s českou autorkou Libou Chiarou Hladekovou. Ako vzniká kniha dnes 

a aké boli začiatky jej vzniku, to sa mohli na vzdelávacom podujatí dozvedieť zdravotne 

a sociálne znevýhodnení z DSS pre mládež a dospelých z Horelice. Počas celého týždňa sa 

uskutočnilo 17 podujatí za účasti 504 návštevníkov. Zaregistrovalo sa 1 049  nových čitateľov 

z toho 309 do 15 rokov. Už v prvý deň 13.3.2017 navštívilo knižnicu 539 požívateľov. 

V priebehu celého týždňa navštívilo knižnicu spolu 2 915 návštevníkov, ktorí si vypožičali 

6 394 kníh. Kysucká knižnica v tomto týždni registrovala nových čiateľov bezpalne a 

všetkým zábudlivcom odpustila sankčné poplatky. Zároveň zaviedla novú službu – 

poskytovanie prezenčného štúdia elektronických kníh formou čítačky. 

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha - 

najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 

mladých či starých. Žiaľ, čím ďalej tým viac mladí ľudia využívajú internet, počítačové hry a 

vytvárajú si aj virtuálne neosobné a niekedy i nebezpečné vzťahy. Práve v marci si knižnice 

intenzívne pripomínajú, že knihy sú nielen príjemným relaxom, ale zároveň skvelým 

spôsobom sebavzdelávania a sebaobohacovania a  majú svoje opodstatnenie a význam 

v období informatizácie našej spoločnosti. 
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