
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 
 

Letné dozvuky v knižnici 
 

Čadca (14. september 2022). Leto na Kysuciach skončilo, ale v Kysuckej knižnici 

v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 

pokračujú v týchto dňoch letné dozvuky. Vyhodnocujú sa prázdninové súťaže a inštalujú 

výstavky súťažných prác a výsledky letných tvorivých dielní šikovných detských rúk. Deťom, 

ktoré pravidelne navštevovali knižnicu počas prázdnin a aktívne sa zapájali do súťaží 

prichádzajú telefonické výzvy, aby si prišli prevziať do knižnice svoju odmenu. 

 Veľký úspech zaznamenala nová prázdninová výzva pod názvom – „Wanted“. Detskí 

detektívi pátrali každý týždeň po jednej stratenej knihe, ktorá nebola umiestnená podľa svojho 

označenia v tom správnom knižnom regáli. Do súťaže sa zapojilo 77 detských pátračov a najlepšou 

detektívnou pátračkou bola čitateľka Katka, ktorá objavila až 7 stratených kníh. Všetci úspešní 

pátrači boli zahrnutý do konečného žrebovania a študenti Samuel a Tamarka vylosovali 15 

šťastných výhercov, ktorým knižnica venovala pekné vecné ceny. Sladké odmeny si odniesli aj 

mladí fotografi, ktorí sa zapojili do súťaže „Letné fotopohľady“. Fotografie zvieracích kamarátov, 

ktorých deti zvečnili a zaslali do súťaže si môžete pozrieť v knižnici, rovnako ako i ďalšie 

zaujímavé výstavné exponáty. V knižnici bolo počas tohtoročných letných prázdnin veľmi rušno. 

Každú stredu dopoludnia sa tu stretávali deti, rodičia i starí rodičia a spolu tvorili zaujímavé veci 

z papiera a iných materiálov, súťažili a hrali sa. Knižnicu navštevovali aj letné tábory z Centra 

voľného času, deti z letného tábora Akadko, ale aj žiaci letných škôl z okolitých obcí nášho regiónu. 

Na začiatku augusta zorganizovala knižnica týždenný letný tábor Knihuľko určený najlepším 

detským čitateľom. Nezabudli sme ani na deti, ktoré museli byť počas leta hospitalizované 

v Kysuckej nemocnici. Pravidelne ich navštevovala pracovníčka knižnice, pripravovala 

rozprávkové a tvorivé odpoludnia pod názvom „Pekné slovo lieči“. Počas mesiacov júl a august 

bolo realizovaných spolu 58 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo vyše tisícka návštevníkov. Začal sa 

nový školský rok a my pripravujeme nové podujatia a aktivity určené deťom, študentom, dospelým 

i seniorom. Chceme upozorniť na možnosť využiť kultúrne poukazy na registráciu do knižnice. Pre 

prvákov stredných škôl ponúkame polovičné ročné zápisné – iba za dve eura, prípadne za dva 

kultúrne poukazy. Nuž deti a mládež – hurá do školy a všetci aj dospelí hurá, hurá do knižnice. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 
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