
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Mesiac knihy a novinky v Kysuckej knižnici 

Čadca (10. marca 2022) – Marec mesiac -  knihy je v Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá 

pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja mesiacom, 

v ktorom sa intenzívnejšie oslovuje čitateľská verejnosť a upriamuje jej pozornosť na 

knihy a čítanie. Jeho začiatok patril celoslovenskému „Týždňu slovenských knižníc 

2022“, do ktorého sa naša knižnica zapojila celým radom podujatí, výstav, besied, súťaží 

a tvorivých dielní. Počas týždňa sa uskutočnilo 12 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 

spolu 305 návštevníkov. Od pondelka do soboty 5. marca 2022 navštívilo knižnicu 1 771 

návštevníkov, ktorí si požičali 5 123 knižničných dokumentov. Za týždeň sme zapísali 

721 nových čitateľov. 

Prvý marcový týždeň nám okrem záujmu našich čitateľov urobilo radosť i jedno oznámenie. 

Predseda Slovenskej asociácie knižníc pán Ondrej Látka nám srdečne zablahoželal a oznámil,  

že naša knižnica za aktivity počas Týždňa slovenských knižníc získala 200 € od firmy Ceiba 

na nákup knižničného materiálu v ich internetovom obchode. Okrem podujatí a výstav, ktoré 

sme realizovali počas prvého týždňa sme 1. marca 2022 vyhlásili i dve súťaže pre deti – 

výtvarnú súťaž pre deti materských škôl „Môj rozprávkový svet“ a čitateľskú súťaž pre deti 

do 15 rokov „ Kráľ čítaného slova“. Pre detských čitateľov sme pripravili aj novú zaujímavú 

ponuku pod názvom Klub KUBO. Členom klubu - digitálnej aplikácie KUBO sa môže stať 

každý, kto má v mobilnom zariadení stiahnutý digitálny preukaz Kysuckej knižnice v Čadci a 

prístup na internet. Vytvorený užívateľský profil v KUBO aplikácii sa v nastaveniach prepojí 

s číslom čitateľského preukazu /číslo pod čiarovým kódom preukazu/ s Kysuckou knižnicou 

v Čadci. Táto ponuka umožní prístup k viac ako 1 000 titulom virtuálnej detskej knižnice. 

V rámci ponuky nových knižnično-informačných služieb sme umožnili našim čitateľom 

zriadiť si digitálny čitateľský preukaz. 

V ďalšom marcovom týždni pripravila knižnica každé dopoludnie zaujímavý program pre 

prázdninujúce deti. Rozprávkové dopoludnia, tvorivé dielne a hry zabavili deti, ktoré počas 

jarných prázdnin chceli zahnať nudu, zabaviť sa a naučiť sa niečo nové. Knižnicu 

navštevovali deti z denného tábora Akadémie vzdelávania Akadko, deti z CVČ Krásno nad 

Kysucou a príjemné dopoludnie v knižnici strávili aj deti z detského domova Horný Kelčov – 

pracovisko CDR Bytča. Pre seniorov ponúkame kurz tréningov pamäti, ktorý bude knižnica 

organizovať v mesiacoch marec - apríl 2022 každú stredu od 9.00 hod. V marci sa naši 

čitatelia môžu tešiť aj slávnostné uvedenia do literatúry dvoch noviniek kysuckých autorov. 



Dňa 23. marca 2022 bude prezentovaná nová básnická zbierka Evy Faktorovej „Podobnosť 

láske zaručená“ a 28. marca 2022 uvedie svoju novú publikáciu „Pamätné stromy 

Valašska a Kysúc“ fotograf a ochranca prírody Jaroslav Velička. Posledný deň mesiaca 

marec privítame na autorskej besede básnika, spisovateľa a publicistu Jozefa Čertíka, ktorý 

priblíži študentov a verejnosti svoju knihu „Štúrovci – najkrajšie básne, prózy a články“. 

Podujatie je organizované v rámci cyklu podujatí "Roka odkazu štúrovcov". Naša ponuka je 

veľmi pestrá a bohatá. Každý návštevník si okrem knižných noviniek nájde aj podujatie, ktoré 

ho osloví a umožní v dnešnej napätej a depresívnej dobe prežiť aj niečo príjemné a pohodové. 

Tešíme sa na Vás v knižnici priatelia. 

Na záver chceme ešte informovať verejnosť  o aktuálnej výzve. Kysucká knižnica v Čadci sa 

zapája do knižnej výzvy Kúpte – pošlite - darujte. Nakúpte vybrané knihy pre ukrajinské 

deti prostredníctvom e-shopu kníhkupectva Martinus s 20 % zľavou. Zoznam vhodných 

kníh: https://www.martinus.sk/akcie/700665. Vyberte si knihu, dajte do košíka a ako dodaciu 

adresu zadajte adresu Kysuckej knižnice v Čadci, ktorú nájdete v zozname. Vami zakúpené 

(darované) knihy sa využijú pri práci s ukrajinskými deťmi v miestnych komunitách, 

neziskových organizáciách, škôlkach a školách. Kysucká knižnica v Čadci zabezpečí 

distribúciu kníh do všetkých miest, kde to bude potrebné. Veríme, že sa nám takto podarí stať 

jednou veľkou knižnicou pre ukrajinské rodiny a ich deti, ktorá otvorila náruč, srdce a svoje 

dvere všetkým deťom, aj tým ktoré prišli do nového mesta a do nového života. 
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