
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

 
Týždeň slovenských knižníc 2020 

 
 

Čadca (24. február 2020) – Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov 

a knižníc a knižnice na celom Slovensku už tradične otvárajú marec 2020 – mesiac knihy 

Týždňom slovenských knižníc. Jeho cieľom je predovšetkým pozitívne zviditeľňovať knižnice 

ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a 

podujatí. Knižnice na Slovensku plnia vo svojich mestách a regiónoch dôležitú funkciu. 

Ponúkajú širokú škálu literatúry, tlačovín a ďalších médií, snažia byť zjednocujúcou silou v 

spoločnosti, miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia. Knižnice dávajú príležitosť 

získavať nové informácie a vedomosti, vytvárať sociálne kontakty a vytvárajú podmienky 

k celoživotnému sebavzdelávaniu. V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice stále 

jediným miestom, kde môže každý, bez ohľadu na vzdelanie či zručnosti, získať prístup k 

informáciám. Knižnice sú už dlho zakorenené v rozvoji miest, obcí a znalostnej ekonomiky, sú 

vnímané ako tretie bezpečné miesto medzi školou a domovom.  

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný ma knihu a čítanie, 

ale aj na výstavy, súťaže, prednášky a stretnutia s významnými osobnosťami literárneho 

života. Kysucká knižnica v Čadci  pripravila bohatý program podujatí, na ktorý srdečne pozýva 

všetkých priaznivcov literatúry. 

 
Týždeň slovenských knižníc v Kysuckej knižnici v Čadci. 

Motto: „Knižnice pre všetkých“ 
 
 

2. marec 2020 
Súťaže: 
Rytier čítaného slova: Vyhlásenie čitateľskej súťaže pre najaktívnejších detských čitateľov 
                                       do 15 rokov. 
Môj rozprávkový svet: Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti predškolského veku. 
Kniha Kysúc 2019:  Hlasovanie v anketovej čitateľskej súťaži o knihu roka 2019. 
10.00 hod.: Čítajme s Osmijankom. Štvrtá stopa. Zážitkové čítanie a literárny wokshop  
                    v rámci zapojenia sa do celoslovenskej čitateľskej súťaže žiakov základných škôl. 

  
3. marec 2020 
10.00 hod.: Fantastické rozprávky manželov Pajonkových.  Autorská beseda s Bohuslavou  

                           Pajonkovou určená pre žiakov základných škôl. 
      14.00 hod.: Zahrajme sa na spisovateľa a ilustrátora. Tvorivá dielňa  zdravotne  
                          znevýhodnených detí pri občianskom združení Stružielka. 
 

4. marec 2020 
8.30 hod.: Pamäť a biblioterapia.  Prvá lekcia kurzu pamäti pre seniorov a podpora     



                   kognitívnych funkcií mozgu formou biblioterapie. 
9:00 hod.: Spoznávame rozprávkových hrdinov. Zážitkové čítanie a tvorivá výtvarná dielňa  
                  pre zdravotne znevýhodnené deti s autizmom.  

 
       5. marec 2020 
       10.00 hod.: Spoznaj Dobšinského. Život a dielo Pavla Dobšinského a zážitkové čítanie  
                           ľudovej rozprávky Trojruža.  
       17.00 hod.: Literárna Oáza. Stretnutie členov literárneho klubu Oáza a literárny večer  
                           s Ladislavom Hrubým. 

      
       6. marec 2020 
       8.30 hod.: Knihopis. Vznik a vývoj knihy a jej premeny v priebehu dejín. Prednáška doplnená  
                           obrazovou prezentáciou. 
         16.00 hod.: Jana Pronská – prvá dáma historickej romance. Literárny podvečer a autorská  
                           beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou. 
 
Výstavy: Ilustrujem svoju obľúbenú knižku. Výtvarné práce žiakov základných škôl a zdravotne  
                 znevýhodnených detí.     
                Kniha Kysúc 2019. Výstava súťažných knižných titulov regionálnej tvorby 2019. 
                Knižnice kysuckého regiónu – knižnice pre všetkých. Výstava fotografií a dokumentov  
                o službách mestských a obecných knižníc na Kysuciach. 
 
V týždni od 2. marca do 7. marca 2020 umožní Kysucká knižnica v Čadci novým čitateľom 
bezplatnú ročnú registráciu a odpustí všetkým zábudlivcom sankčné poplatky za upomienky 
a oneskorené vrátenie knižničných dokumentov. 
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