
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Kysuckej knižnici v Čadci pribúdajú noví čitatelia 

 

Čadca (26. január 2017) – Kysucká knižnica v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa teší z pribúdajúcich čitateľov a návštevníkov 

knižnice z čoho vyplýva i nárast výpožičiek a iných služieb, ktoré poskytuje knižnica.  

V uplynulom roku pripravila knižnica pre návštevníkov 639 podujatí, čo je oproti minulému 

roku nárast o 59 podujatí. Okrem prednášok, besied, súťaží, aktivít pre deti a mládež, pre 

študentov, seniorov a verejnosť,organizuje knižnica každoročne i detský letný tábor, 

celoslovenské literárne festivaly: Jurinova Jeseň, Jašíkove Kysuce a zúčastňuje sa 

celoslovenských projektov: Celé Slovensko číta deťom, Týždeň slovenských knižníc alebo Noc 

s Andersenom. Viac o návštevnosti knižnice prezradila Ľubica Lašová, vedúca oddelenia 

knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností: „V roku 2016 sa v knižnici 

zaregistrovalo 5 648 používateľov a bolo zrealizovaných 267 623výpožičiek. Registrovaní 

čitatelia najčastejšie siahli po krásnej literatúre pre dospelých a po nej nasledovala: náučná 

literatúra pre dospelých, krásna literatúra pre deti, periodiká a náučná literatúra pre 

deti.Priemerná denná návštevnosť bola 326 návštevníkov. Najvyššiu dennú návštevnosť sme 

zaznamenali v rámci Týždňa slovenských knižníc dňa 29. februára 2016,kedy knižnicu 

navštívilo 536 individuálnych používateľov. Čitatelia navštevujú aj on line katalóg na našej 

webovej stránke a zaznamenali sme 41 748 prístupov“.Za týmito číslami je i úsilie 

zamestnancov knižnice, ktorí okrem udržiavania chodu knižnice, pracujú na mnohých 

projektoch a rozširujú svoje služby. „V jeseni minulého roku sme  začali budovať s podporou 

nášho zriaďovateľa avizovanú letnú čitáreň, terasu s pódiom umožňujúcim realizáciu rôznych 

kultúrnych a spoločenských podujatí. Nadstrešil sa  hlavný vstup do knižnice a pribudol 

informačný panel s presklenou vitrínou. Návštevníci knižnice tak budú informovaní 

o aktuálnych podujatiach a ponúkaných službách už pred vstupom do budovy. V rámci služieb 

sme rozšírili ponuku časopisov, hier pre deti a mládež. Založili sme Klub spoločenských hier, 

ktorý je prístupný verejnosti. V oblasti kopírovania, tlačenia a viazania dokumentov pribudla 

tepelná väzba,“ dodáva Ľubica Lašová. Ostáva si len priať, aby táto kultúrna inštitúcia 

dokázala i naďalej plniť si svoje poslanie, ktorým by priťahovala k sebe nové generácie 

čitateľov. 
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