
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

- Čítanie na terase  

Čadca (7. september 2015) – Významnou udalosťou v živote knižnice v Čadci bolo 

otvorenie prvej verejnej záhradnej čitárne na Slovensku v roku 1940. Vznikla zásluhou 

horlivého dobrovoľného knihovníka Michala Kassaia. Uplynulo takmer 43 rokov, kedy 

knižnica so statusom Okresná knižnica v Čadci po mnohých presťahovaniach získala nové, 

vlastné priestoryaj s letnou terasou a novýmprívlastkom „experimentálna“. Dnes sa píše 

rok 2015 a Kysucká knižnica v Čadci (ďalej knižnica), ktorej zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, obnovuje tradíciu čítania na terase.  

Podľa dlhodobej meteorologickej predpovede by mali na horúce leto nadväzovať slnečné 

jesenné dni. Tie by najnovšie mohli využiť návštevníci a čitatelia Kysuckej knižnice v Čadci 

k čítaniu na terase. „Po náročnej rekonštrukcii knižnice, ktorá bola významným 

medzníkom v jej histórii,sme si zaumienili oprášiť tradíciu čítania na terase. Skôr, ako sa 

nám podarí uspieť s projektom obnovy letnej čitárne, ktorá ráta s tienidlami a oázou pre 

deti, snažili sme sa zatiaľ - vďaka podporezriaďovateľa - vytvoriť príjemné 

podmienkynákupom a sprístupnením záhradného ratanovéhonábytku. Touto cestou 

srdečne pozývam čitateľov na našu terasu, ktorá je sprístupnená počas slnečných letných 

dní a začínajúcich jesenných dní. Pripomínam, že v knižnici okrem knižného fondu,majú 

čitatelia prístup k dennej tlači, periodikám, spoločenským týždenníkom, regionálnej tlači, 

časopisom z oblasti kultúry, životného štýlu, zdravia, módy. Čitatelia môžu nájsť inšpiráciu 

aj v časopisoch o bývaní, pre záhradkárov, mamičky a šikovné ruky. Milovníci krásneho 

slova nájdu množstvo literárnych časopisov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Zastúpenie majúaj časopisy z oblasti elektronickej technológie, sociálnej prevencie 

a pedagogiky, životného prostredia. Touto cestou srdečne pozývam všetkých 

návštevníkov do knižnice stráviť príjemné chvíle oddychu a relaxu i na terase.“, dodáva 

riaditeľka knižnice Janka Bírová. Ostáva už len želať si splnenie predpovede priaznivého 

počasia. 
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