
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Tretí Týždeň čítania deťom 

Čadca (14. jún 2017) – O knihách a čítaní existuje mnoho pekných a podnetných 

prísloví. Jedno z nich nám odhaľuje pútavé tajomstvo: „Kniha je záhrada, ktorú môžeš nosiť 

vo vrecku.“ Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja opäť nadšene otvorila svoju náruč krásnym podujatiam na 

podporu čítania, z ktorých si zaiste každý zúčastnený odtrhol aspoň kvietok skvelého zážitku, 

či milej spomienky. Počas 10. ročníka detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme 

si...2017 organizovaného Linkou detskej istoty, n.o., usporiadala knižnica tradičné čítanie pri 

fontáne na Palárikovej ulici a na ZŠ M. R. Štefánika v Čadci. Aj vďaka čadčianskym deťom 

s počtom 466 v roku 2017, bol minuloročný rekord nepretržitého šesťhodinového čítania 

prekonaný. Oficiálny počet detí, ktoré 31. mája 2017 na takmer 300 miestach celého 

Slovenska čítali, je 46 040. V dňoch 5. až 9. júna 2017 sa uskutočnili čítania dospelých deťom 

v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Aktivita akcentuje myšlienku: „čítajme deťom 

20 minút denne“. Patronát nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej 

Kiska.  

Tretí týždeň čítania deťom otvorilo v Kysuckej knižnici pondelkové dobrodružstvo 

s knihou Odvážny Félix, ktorú deťom predniesol profesionálny hasič Patrik Buchcar. Ten sa 

rovnako ako jeho rozprávkový hrdina detským kamarátom predstavil vo svojej pracovnej 

kombinéze, ktorá pútala predovšetkým pozornosť chlapcov - možno nádejných 

pokračovateľov tohto náročného povolania, a taktiež im prezradil, či už niekoho zachránil z 

plameňov ohňa a že vo svojom povolaní musí očakávať i neočakávané.  

Utorkové čítanie prevzal pod svoju záštitu primátor Mesta Čadca Milan Gura, ktorý si 

v príjemnej atmosfére zaspomínal na príbehy Ferda Mravca. Deti plné zvedavosti očaril 

veľkým priateľstvom so svojou fenkou Jessicou, ale aj informáciou o čoskoro sa otvárajúcom 

kúpalisku v našom meste. Otázky o svojom súkromí, či práci zabalil do odpovedí plných 

humoru. Podujatie zakončila autogramiáda a spokojné úsmevy detí.  

"Láska k zvieratám", tak môžeme uchopiť hlavnú myšlienku čítania v strede týždňa, 

ktorú cez knižku Psík Fúzik a iné rozprávky predostrela žiakom ZŠ Rázusova pracovníčka 

útulku v Korni, Miriam Murčová. Tá deťom vysvetlila, že zvieratko je síce krásne na 

pohladkanie, ale najväčšiu lásku mu venujeme vtedy, keď sa oň zodpovedne staráme. 

Pracovníčka s obetavým srdcom prezradila, aké druhy zvieratiek do útulku prichýlili a čo 



všetko starostlivosť o ne zahŕňa. A keďže zopár opustených maznáčikov pricestovalo s ňou, 

vrcholom krásneho stretnutia bola možnosť, aby si ich deti popestovali v náručí.  

Vo štvrtok 8. júna 2017 zavítal na Základnú školu M.R. Štefánika v Čadci v sprievode 

pani knihovníčky mladý kysucký spisovateľ a veterinár Andrej Renčko. Dve triedy štvrtákov 

s pani učiteľkami sa zabavili  na veselých príhodách malého vlčiaka z knižky Antona Rákaya: 

Príhody psíka Rexíka, ktoré im čítal nielen spisovateľ a veterinárny lekár, ale aj horolezec, 

jaskyniar, maratónec, zberateľ nerastov, akvarista, kajakár, lezec ľadopádov a cestovateľ 

v jednej osobe. Je preto pochopiteľné, že deti mali množstvo otázok nielen o liečení zvierat, 

ale aj o zážitkoch cestovateľa, turistu a milovníka prírody. Školský zvonec však ukončil 

pútavú besedu a žiaci sa museli s milým hosťom rozlúčiť a vrátiť do tried na nasledujúce 

vyučovanie. 

Cyklus podujatí uzavrelo piatkové večerné čítanie, počas ktorého deťom robili 

spoločnosť pracovníci Centra voľného času v Čadci: Radko Nekoranec a jeho milé kolegynky  

Janka a Hanka. Rozprávky O troch múdrych kozliatkach z pera Jozefa Cígera Hronského 

navodili vtipnú atmosféru, ktorá vyvrcholila v aktivitách "Najlepšej knižnej párty". 

Hádankové súťaženie, písmenkový hlavolam či stoličkový tanec ukončili pekný týždeň s 

knihou v ruke a mnohými dojmami v detských srdiečkach. 

„Hrdinami projektov čítania sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a 

prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného 

čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou 

príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej 

dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký človek 

veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani 

kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Hlasné čítanie nám dá to, čo cez 

žiadne iné médium nedostaneme.“ dodáva riaditeľka Kysuckej knižnice Janka Bírová.  

 Počas Tretieho Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike zavítalo do Kysuckej 

knižnice v Čadci mnoho zaujímavých osobností z nášho regiónu. Hostia prečítali deťom 

nielen rozprávkové príbehy, ale ponúkli im nazrieť i na stránky ich profesijného, či 

súkromného života. Za ich ochotu a jedinečné stretnutia všetkým zúčastneným ďakujeme 

a tešíme sa na osobné stretnutia na ďalších podujatiach v našej knižnici.  
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