Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Počas Týždňa slovenských knižníc sa v Kysuckej knižnici v Čadci zaregistrovalo 1 122 nových
používateľov

Čadca (19. marec 2018) - Kysucká knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc pre svojich čitateľov zaujímavé
podujatia pre všetky vekové skupiny od najmenších čitateľov až po seniorov.
Už začiatok týždňa začal pre knižnicu veľmi úspešne. Zástupcovia Kysuckej knižnice v Čadci
si prevzali ocenenie SAKÁČIK v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, ktoré každoročne
udeľuje Slovenská asociácia knižníc. Ocenenie získala za mikroprojekt spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko Slovensko 2014-2020 pod názvom „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka
Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“.
Ďalšou dobrou správou je, že počas tohto týždňa knižnicu navštívilo rekordných 2 375
návštevníkov a zaregistrovalo sa 1 122 nových používateľov. Pripravených bolo 10 podujatí,
ktorých sa zúčastnilo 287 návštevníkov. Knižnicu navštívili i zaujímaví hostia ako historik
a spisovateľ Peter Huba, ktorý zaujal témou týkajúcou sa našej histórie, vzniku slovenskej hymny
a neopomenul i osobu Juraja Turzu. To boli všetko témy prezentovaných knižných titulov autora.
Ďalším zaujímavým hosťom bol spisovateľ, kysucký rodák žijúci v Karvinej Ján Bazger. Na besede
pod názvom „Československé rozprávky“ autor predstavil svoju najnovšiu knihu „Dúhová loptička
a iné rozprávky“, ktorá je napísaná v českom i slovenskom jazyku. Rovnako podnetné bolo autorské
stretnutie s autormi publikácie „Ochrana prírody na Kysuciach“ s Rudolfom Gerátom a Jaroslavom
Veličkom. Priestor dostali aj členovia literárneho klubu Oáza, kde sa stretli so spisovateľmi
Ladislavom Hrubým a Mariánom Grupačom. Týždeň slovenských knižníc sa v knižnici v začal
vyhlásením dvoch súťaží - čitateľskej súťaže do 15 rokov pod názvom Kráľ čítaného slova
a výtvarnej súťaže určenej pre deti predškolského veku pod názvom „Môj rozprávkový svet“.
V pestrom programe podujatí nechýbala ani recitačná súťaž pre deti materských škôl a najmenších
detských čitateľov pod názvom „Jazýček môj, ohýbaj sa!“ Priestory knižnice žijú aj expozíciami
viacerých výstav regionálnych výtvarníkov a to Jany Belkovej, Margaréty Majákovej a detských
výtvarných prác súťaže - Ilustrujem svoju obľúbenú knižku pod záštitou akademického maliara
Miroslava Cipára, ktorý sa podieľal na tvorbe originálnych diplomov pre ocenené deti.
Najpozoruhodnejšia výstava pre čitateľov je sprístupnená pod názvom Kniha Kysúc 2017. Výstava
prezentuje knižné tituly vydané v roku 2017 regionálnymi autormi a vydavateľstvami. Viac o TSK
prezradila Ľubica Lašová, vedúca oddelenia knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích
činností: „Tešíme sa vzrastajúcemu záujmu o knižnicu i prestížnej cene, ktorú získala knižnica od
Slovenskej asociácie knižníc. Za každým úspechom treba vidieť úsilie a vysoko odbornú erudovanú

činnosť všetkých zamestnancov knižnice a podporu zriaďovateľa ŽSK. Veríme, že cestu k nám si
nájde čo najviac obyvateľov Kysúc a využijú nielen ponuku knižničných dokumentov, ale i služieb
a aktivít, ktorých máme viac ako 600 ročne. Viac o podujatiach, službách a o aktuálnej ponuke kníh
sa dozviete na webe knižnice a v online katalógu Carmen.“
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