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Júnové podujatia v Kysuckej knižnici v Čadci 

 
Čadca (30. máj 2018) – Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje v mesiaci jún zaujímavé podujatia, na 

ktoré srdečne pozýva širokú verejnosť. Od 28. mája do 13. júla 2018 vo vestibule Kysuckej 

knižnice v Čadci je sprístupnená výstava výtvarných prác Mariana Kołodzieja, väzňa č. 432 

koncentračného tábora Auschwitz, pod názvom „APOKALYPSA 20. STOROČIA“. 

Výstava je organizovaná v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a 

Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku. Dňa 13. júna 2018 sa uskutoční beseda k 

výstave Mariana Kołodzieja „APOKALYPSA 20. STOROČIA“ pod vedením otca 

františkána PIOTRA CUBERA OFMConv z Centra sv. Maximiliána v Harmężach. 

Celoslovenský týždenný cyklus besied a hlasného čítania zameraný na podporu čítania detí 

pod názvom Celé Slovensko číta deťom sa uskutoční od 4. do 8.6.2018. Deťom príde čítať aj 

primátor Mesta Čadca pán Milan Gura, ďalej Katka Janesová – ochotnícka herečka 

a režisérka i Radoslav Nekoranec – moderátor a vedúci záujmových krúžkov CVČ Čadca. 

Týždeň čítania sa ukončí knižnou párty pre šikovných detských čitateľov. 

Dňa 12. júna 2018 v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sa uskutoční literárne 

podujatie Dni ruskej literatúry v ŽSK zamerané na veľké mená v ruskej literatúre 19. 

storočia. V Čadci privítame súčasného ruského spisovateľa, umelca a grafika Jurija Zverlina 

a ďalších hostí z Petrohradu. V knižnici budú hostia besedovať o súčasnej ruskej literatúre 

a umení so študentmi stredných škôl i verejnosťou. 

Magická atmosféra svätojánskej noci ožije v knižnici už po 11.- krát  v  noci z 22. na 

23.6.2018. Svätojánska poetická noc pozýva všetkých začínajúcich literátov, výtvarníkov a 

hudobníkov na celonočné multimediálne podujatie naplnené bohatým kultúrnym programom. 

Súčasťou podujatia bude ukončenie projektu Múzy literárnej oázy, finančne podporeného 

Nadáciou Tatra banky a  slávnostná prezentácia zborníka literárnych prác členov klubu Oáza. 

A to, že Jánska noc má čarovnú moc, zažijú aj detskí čitatelia našej knižnice v spolupráci s 

Kysuckým múzeom a Oravskou knižnicou v Dolnom Kubíne 22.-23.6.2018. Dvojdňové 

dobrodružstvo a noc plných čarov a mágií sa uskutoční v Skanzene Vychylovka už po 6.- krát 

a bude zamerané na ľudové svätojánske zvyky a tradície.  



Kompletnú ponuku podujatí si môžete pozrieť na 

http://www.kniznicacadca.sk/pripravujeme.html.  
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