
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 

Kysuce oživili ruch knižného veľtrhu Bibliotéka goralskou hudbou a spevom 
  

Čadca (15. november 2018) – 25. ročník Knižného veľtrhu Bibliotéka Pedagogika otvoril 

v Bratislavskej Inchebe v dňoch 8 - 11. novembra 2018 svoje brány pre všetkých 

milovníkom kníh. Počas štyroch dní bol pre návštevníkov okrem bohatej ponuky 

knižných titulov  pripravený i pútavý program pre všetky vekové kategórie, stretnutia s 

obľúbenými autormi, ale i výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. 

Kysucká knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, predstavila na 

medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka Pedagogika 2018 hodnotné publikácie, ktoré 

vzišli z vydavateľskej dielne vydavateľstva Magma v Čadci a tvorivej práce kysuckých 

autorov. V stánku Žilinského samosprávneho kraja boli spolu s ostatnými knižnicami 

Žilinskej župy vystavené knihy, ktoré za najkrajšie určili výlučne čitatelia. Vo štvrtok 8. 

novembra o 13.00 hod. sa na pódiu Literárneho centra 2 uskutočnila prezentácia kysuckej 

literatúry a jej tvorcov prezentáciou víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže KNIHA 

KYSÚC 2017.  Prezentáciu uviedla hudbou a spevom folklórna skupina „Goralskí 

heligonkári“ v pestrých goralských krojoch v zložení: Bohuslav Budoš, Pavol Stráňava, Juraj 

Greguš a Jozef Dej. Na pódiu sa premietali obrazové ukážky víťazných publikácií, ktoré 

dopĺňali rozhovory s ich autormi  a editormi:  

- s Pavlom Gomolom, starostom obce Čierne a spoluautorom monografie Čierne – 

dedinka naša, ktorá získala 1. miesto v kategórii náučná literatúra,  

- a Ondrejom Zimkom – autorom a s Máriou Ščuryovou, zostavovateľkou knihy, ktorá 

získala 1. miesto v kategórii beletria: Ondrej Zimka – Zabudnutá záhrada. 

Po skončení podujatia sa účastníci presunuli z pódia k výstavnému stánku, kde pokračovali 

rozhovory a hudobná produkcia heligonkárov. Kysucká hudba a spev prilákala k stánku 

knižníc Žilinského samosprávneho kraja veľa zvedavcov, ale aj osobností kultúrneho 

a literárneho života. Našu kultúru a kysuckú knižnú tvorbu prišli podporiť spisovatelia Dušan 

Mikolaj, Zuzana Kuglerová, Peter Mišák, Jaroslav Rezník, ale aj rodáci,  bratislavčania 

a návštevníci veľtrhu -  Pavol Krkoška, Stanislav Janota,  František Mikloško, Michal Sýkora 

a ďalší. 

Prezentácia kysuckej literatúry a kultúry v Bratislave skončila ako obvykle úspechom 

a záujmom zo strany návštevníkov a hostí. Veríme, že tvorba našich autorov si bude i naďalej 

získavať nových priaznivcov a čitateľov, k čomu im želáme veľa úspechov. 

                          KK 

Mgr. Helena Pagáčová 
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