
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Nebojte sa čítania a objavíte literárnu oázu v knižnici. 
 

Čadca (26. marec 2015) – Kysucká knižnica v Čadci, ktorá rozvíja svoju činnosť v 

 zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravila v rámci „Týždňa 

slovenských knižníc“ ďalšie príťažlivé podujatia za účasti významných osobností kultúrneho 

a literárneho života. Dňa 26. marca 2015 sa stretli žiaci Školského klubu pri ZŠ Rázusova 

v Čadci so spisovateľom, prekladateľom a literárnym vedcom Alexandrom Halvoníkom. 

Podujatie pod názvom „ Nebojte sa čítania“ bolo zamerané na prezentáciu novej knižky 

Alexandra Halvoníka z dielne vydavateľstva Perfekt pod názvom „Mátoha, neboj sa!“ Deti 

so záujmom počúvali spisovateľa, ktorý rozprávky o Mátohe rozprával niekedy aj svojej 

dcére a úprimne sa vyznal zo svojej lásky k prírode, zvieratám i vernému psíkovi. Bájku 

o havranovi a líške porozprával deťom vo francúzštine, v jazyku, z ktorého preložil množstvo 

kníh do slovenčiny. Živá beseda, na ktorej musel spisovateľ odpovedať na zvedavé otázky 

detí, bola ukončená autogramiádou.  

Pre širšiu čitateľskú verejnosť, členov literárneho klubu Oáza a študentov Gymnázia J. M. 

Hurbana v Čadci, pripravila knižnica v podvečerných hodinách literárne soiré, autorské 

stretnutie so spisovateľmi a publicistami Alexandrom Halvoníkom, Dušanom Mikolajom 

a Ladislavom Hrubým. Renomovaný literárny kritik a spisovateľ Alexander Halvoník hovoril 

o svojej tvorbe, výnimočných osobnostiach slovenskej literatúry, živo diskutoval so študentmi 

a vyzdvihol tvorbu Ladislava Hrubého, najmä jeho román Biele deti na úteku. Hlboko ľudský 

prístup autora k odvrátenej strane života dnešnej mládeže ocenil i Rudolf Gerát, ktorý sa 

aktívne zapájal do diskusie. Ladislav Hrubý sa na margo svojho románu vyjadril už tradične 

veľmi skromne a pokorou sebe vlastnou. Uviedol, že osudy postáv jeho románu vychádzajú 

žiaľ prevažne z reálneho života a osobných skúseností. Dušan Mikolaj, držiteľ prestížneho 

ocenenia „Národnej ceny literatúry faktu Vojtecha Zamarovského“ sa zameral najmä na svoje 

dielo Odrôtovaný svet Karola Guleju. Kniha je životopisom významného znalca slovenského 

drotárstva, bádateľa a neprekonaného zberateľa Karola Guleju a práca na jej tvorbe si 

vyžiadala veľa úsilia, trpezlivosti i diplomatických schopností autora.  

Milým prekvapením bola účasť Stanislava Meliša umeleckého sklára, ktorý na Kysuce  

zavítal až z ďalekej Austrálie. Patrí medzi významných slovenských sklárskych tvorcov 

pôsobiacich vo svete. Jeho výrobky sú vo viacerých svetových galériách, očarili napríklad 

dánsku princeznú Alexandru, obdivujú ich v japonskom Múzeu moderného umenia 

v Hokkaidó. V roku 1982 vyhlásili Stanislava Meliša za „Osobnosť Austrálie:“ V Kysuckej 



knižnici v Čadci si umelec so záujmom prezrel najmä „Pamätnú izbu Pavla Hrtusa Jurinu“, 

slovenského rodáka a emigranta, s ktorým sa v Austrálii osobne často stretával, a veľmi si ho 

vážil. Spisovateľ a publicista Dušan Mikolaj usilovne pracuje na biografickej publikácií, ktorá 

bude zameraná na život a tvorbu výnimočného slovenského a svetového umelca Stanislava 

Meliša. 

Autorské stretnutie s významnými predstaviteľmi literárneho života na Slovensku končilo 

individuálnymi rozhovormi a diskusiami účastníkov podnetnej literárnej oázy. Kysuckí autori, 

žijúci v hlavnom meste by opäť radi zavítali, ako sa osobne i písomne v knižničnej kronike 

vyjadrili, do výnimočnej knižnice, medzi výnimočných čitateľov a výnimočných 

knihovníkov. Tešíme sa ich priazni a na ďalšie príjemné stretnutia. 
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