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LOVE STORY v knižnici – začalo to básňami 

 

Čadca ( 14. júl 2015) - Juraj a Mária navštevovali Kysuckú knižnicu v Čadci od detstva. Láska ku 

knihám a literatúre  priviedla k sebe dve mladé srdcia, ktoré zahoreli láskou, akú dnes tak ľahko 

nenájdete.  

Literárny krúžok, ktorý má v knižnici dlhoročnú tradíciu, podnecuje mladých literárnych adeptov k 

tvorbe a rozvíja ich literárne ambície. Zároveň dáva možnosť mladým stretávať sa v príjemnom 

prostredí, spoznávať nielen svet literatúry, ale i svet okolo nás, ktorý inšpiruje a podnecuje. Práve do 

tohto krúžku zvykla chodievať 15-ročná Mária a keď v tom období spoznala Juraja, na jeho výzvu mu 

niečo zo svojej tvorby poslala listom do Kysuckého Nového Mesta. Asi jeden rok si vymieňali 

básničky, cez ktoré spoznávali svoj vnútorný svet. Ich cesta k vzťahu, zasnúbeniu a manželstvu mala 

odvtedy mnoho odbočiek, ktoré ich znovu priviedli k sebe pred niekoľkými rokmi v Bratislave. 

Nezabudli však na svoj rukopis a začali písať novú kapitolu svojej  Love story pod názvom 

„manželstvo“. 

Práve Kysucká knižnica v Čadci bolo miesto, kde sa obaja rozhodli „zvečniť“ svoje chvíle šťastia, a to 

v sobotu 30. mája 2015. Pracovníčky ich radostne privítali a priestory knižnice im ponúkli k dispozícii. 

Vyjadrenie Juraja k svadobným fotografiám: „Svadobné fotografie v knižnici? Zapáčil sa mi tento 

nápad, keď sme sa rozhodovali, kde si zriadime svadobné fotografie. Manželka Majka k vám 

chodievala na literárny krúžok a ja mám literatúru tiež veľmi rád. Zdalo sa nám, že interiér knižnice je 

pre naše svadobné fotenie dobrým nápadom, a to nielen preto, že sa dá v nej fotiť aj v prípade 

daždivého počasia.“ 

 

Kolektív zamestnancov Kysuckej knižnice v Čadci želá mladomanželom veľa šťastia, radosti a 

spokojnosti na spoločnej ceste životom a praje im, aby spolu napísali a prežili tú najkrajšiu báseň.  
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