
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Vďaka knižniciam rozkvitne tvoja myseľ aj príroda 

 
Čadca (22. február 2022) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja, Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc a knižnice na 

celom Slovensku otvárajú marec - mesiac knihy „Týždňom slovenských knižníc“ v dňoch 28.2. – 

6.3.2022. Týždeň slovenských knižníc 2022 (ďalej „TSK“) pod spoločným mottom „Knižnice pre 

všetkých“ a nosnou témou „Zelená knižnica“ by mal reagovať na naliehanie súčasnej doby a potreby 

ochrany životného prostredia. Chceme poukázať na skutočnosť, že knižnice sú miestom priateľským k 

ľuďom, ale aj k životnému prostrediu. Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre svojich návštevníkov 

celý rad zaujímavých podujatí, ktoré sú tematicky zamerané na oblasť literatúry, umenia a životného 

prostredia. 

Pre deti a mládež sa vyhlasujú súťaže „Kráľ čítaného slova“ a „Môj rozprávkový svet“. Slávnostne bude 

vyhodnotená výtvarná súťaž „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku“, deti zabavia tvorivé eko – dielne pod 

názvom „Upracme spolu svet“ a vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu životného prostredia „Zem sa 

usmieva“. Knižnica vyhlasuje knižnú zbierku „Daruj knihu deťom“, určenú pre zdravotne a sociálne 

znevýhodnené deti a mládež. Počas celého týždňa bude knižnica na svojej webovej stránke predstavovať 

zaujímavé knižné tituly zamerané na veselé čítanie pod názvom „Úsmevne s knihou“. V priestoroch knižnice 

si návštevníci môžu pozrieť aj zaujímavé výstavy. Študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu zo 

Žiliny predstavia svoju tvorbu výstavou „Škriatkovia z kufra“, sprístupnená bude aj výstava dokumentov z 

vydavateľskej činnosti Kysuckej knižnice v Čadci pod názvom „Výber z edičnej žatvy“ a výstava 

regionálnych knižných dokumentov vydaných v roku 2021 s hlasovaním v anketovej čitateľskej súťaži 

„Kniha Kysúc 2021“. Pozývame do knižnice vo štvrtok 3.3.2022 o 16.00 hod. na podujatie „Muž, ktorý sadil 

knihy“ - slávnostné uvedenie do literárneho života a prezentácia najnovšieho knižného titulu Jána 

Podmanického. Zaujímavá bude i spoločná aktivita regionálnych knižníc v Žilinskom kraji pod názvom “Je 

nás počuť“ v piatok 4.3.2022 od 15.30 hod. V jeden deň a v jednu hodinu sa bude čítať z okien knižníc pre 

ľudí do ulice aj do obývačiek. V našej knižnici bude čítať členka Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci 

Katarína Janesová a kysucký regionálny spisovateľ Ladislav Hrubý zo svojej tvorby pre deti a mládež. 

Čítanie môžete sledovať aj naživo na našej facebookovej stránke. 

Veríme, že tento bohatý program podujatí poteší našich čitateľov a návštevníkov a každý si vyberie z pestrej 

ponuky, ktorú sme pripravili. Knižnica je tu pre vás, ponúka informácie, zábavu, poučenie a stretnutia so 

zaujímavými osobnosťami kultúrneho a literárneho života. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutia. 
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