Zápis zo sčítania hlasov a vyhodnotenia súťažnej čitateľskej ankety
Kniha Kysúc 2016.
Sčítanie anketových lístkov a internetového hlasovania sa uskutočnilo dňa 13.4.2017
v kancelárií úseku bibliografie a regionálnych fondov v Kysuckej knižnici v Čadci.
Do čitateľskej súťaže o ocenenie Kniha Kysúc 2016 bolo nominovaných spolu 33
titulov kníh, z toho v kategórii náučná literatúra bolo nominovaných 22 titulov a v kategórii
beletria 11 titulov.
Knihy získali spolu 4292 platných hlasov, z toho bolo 2403 hlasov pre knihy
z kategórie náučnej literatúry a 1889 hlasov zaslali priaznivci knihám z kategórie beletria. Pri
kontrole hlasovacích lístkov bolo 34 hlasovacích lístkov vyhlásených za neplatné – tieto lístky
neboli zarátane do hlasovania (na hlasovacích lístkoch bolo zakrúžkovaných viac titulov,
neboli označené žiadne, alebo neboli uvedené mená a celé adresy hlasujúcich).
Podľa počtu získaných hlasov sa stanovuje toto poradie víťazných titulov v čitateľskej
ankete Kniha Kysúc 2016.
Kategória náučná literatúra:
3. miesto:: s počtom 289 platných hlasov získava kniha – Makovské Vianoce. Spevník
obľúbených vianočných piesní po vyše 70 rokoch ako 2. vydanie prináša Makovčanom
a všetkým ľuďom dobrej vôle makovská škola. Jej zostavovateľkou je pani Janka
Petrovičová. Grafickú úpravu a obálku spracovala Mária Ščuryová – Magma Čadca.
2. miesto s počtom 667 platných hlasov získava publikácia Horná ulica. Čriepky z histórie,
ktorej autormi sú Mário Janík a Dušana Šinalová.
1. miesto s počtom 735 platných hlasov získava monografia – Stará Bystrica a okolie.
Autori publikácie: Oskár Dubovický a Ján Podmanický

Kategória beletria:
3. miesto s počtom 326 hlasov získava kniha vydaná vlastným nákladom v Karvinej.
Rozprávky pod názvom Rozprávky našej babky napísal, ilustroval a vydal pán Ján Bazger.
2. miesto s počtom 353 platných hlasov získava básnická zbierka TAKto. Jej autorkou je
Marta Harajdová.
1. miesto s počtom 619 platných hlasov získava kniha autora Jozefa Jakuša: Pán doktor,
príďte 2. Príbehy a fotografie z kysuckých osád očami MUDr. Jozefa Jakuša
Zapísala: Mgr. Helena Pagáčová
Tlačová správa z vyhodnotenia súťaže Kniha Kysúc 2016:
http://www.kniznica-cadca.sk/files/TS_Kniha_Ksuc_2016.pdf

