
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

 

Marec mesiac knihy 

 

Čadca (7. marec 2016) –V mesiaci marec sa záujem verejnosti o knihy a knižnice zvyšuje viac ako 

po iné obdobia roka. Kysucká knižnica v Čadci sa tomuto záujmu teší a ponúka návštevníkom 

množstvo podujatí. Prvý marcový týždeň bol venovaný Týždňu slovenských knižníc (ďalej len 

TSK),počas ktorého si mohli študenti a  čitateľská verejnosť vybrať z ponuky seminárov a besied 

venovaných uhorskému palatínovi, diplomatovi Jurajovi Turzovi, nechýbali ani témy ako Závislosti 

a fajčenie, Rekordy v ríši zvierat, či BIBLIA –kniha kníh. Pre deti boli pripravené prázdninové 

dopoludnia a tvorivé dielne, pre seniorov kurz tréningu pamäti. VTSK boli vyhlásené i súťaže: Rytier 

čítaného slovapre najaktívnejších detských čitateľov do 15 rokov, výtvarná súťaž Môj rozprávkový 

svet pre deti predškolského veku a turnaj v obľúbenej spoločenskej hre Človeče, nehnevaj 

sa.Sprístupnili sa i nové výstavy: Ilustrujem svoju obľúbenú knižku, Moja cesta fariebEleny 

Varšavíkovej, Knižnice pre všetkých, Juraj Turzo, uhorský palatín a diplomat,ktoré si môžete pozrieť 

do 31. marca 2016.Výstava publikácií nominovaných do regionálnej súťaže Kniha Kysúc 2015 je 

sprístupnená do 8. apríla2016, kedy bude ukončené čitateľské hlasovanie.  

 Viac o podujatiach TSK prezradila koordinátorka kultúrnych podujatí Helena Pagáčová: „Z programu 

Týždňa slovenských knižníc si mohol vybrať naozaj každý. Venovaný bol každej vekovej skupine. 

Počasie a prázdniny sa podpísali na peknej návštevnosti, najmä detí. TSK bol v knižnici slávnostne 

otvorený odovzdávaním ďakovných listov a čestných čitateľských preukazov najaktívnejším 

spolupracovníkom a priaznivcom knižnice“. Za spoluprácu v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti 

a mediálnu podporu knižnice odovzdala zástupkyňa riaditeľky KK Mgr. Ľubica Lašová ďakovné listy, 

ktoré boli v tomto roku udelené: riaditeľke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci - Mgr. Silvii 

Petrekovej, riaditeľovi Kysuckého múzea v Čadci - Dr. Milošovi Jesenskému, gestorovi literárneho 

klubu Oáza a spisovateľovi - Ladislavovi Hrubému, šéfredaktorovi nezávislého týždenníka Kysučanov 

Kysuce - Ladislavovi Paštrnákovi, predsedníčke Jednoty dôchodcov Slovenska pobočka Čadca - Mgr. 

Miroslave Minárikovej, predsedníčke spolku Živena v Čadci - Mgr. Emílii Barancovej a redaktorke 

Kysuckej televízie – Terézii Turiakovej. Čestné čitateľské preukazy oprávňujúce držiteľa na bezplatné 

využívanie základných knižnično-informačných služieb knižnice získali: redaktorka týždenníka MY – 

Kysuce Iveta Hažíková, redaktor nezávislého týždenníka Kysučanov Kysuce – Alojz Stráňava, 

redaktorka Kysuckého večerníka – Mgr. Miroslava Murčová a hudobný pedagóg I. ZUŠ Jozefa 

Potočára v Čadci – Mgr. Marián Lehotský. 

Originálnou zaujímavosťou TSK boli knižničné hliadky, informovala pani Pagáčová: 

„Odmeňovalisme ľudí prichytených pri čítaní na rôznych miestach nášho mesta a jeho okolia: 

v autobusoch, vlakoch, čakárňach alebo iných verejných priestranstvách knižnými záložkami 



a pohľadnicami Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK),  Slovenskej asociácie knižníc 

(SAK) a vydavateľstva Martinus.Pohľadnice a záložky im garantovali bezplatné ročné členstvo 

v knižnici. Rovnako odmenení boli noví návštevníci knižnice, ktorí sa chceli stať jej členmi po 

prvýkrát. Príležitosť odpustenia pokuty za prekročenie výpožičnej lehoty, mohol využiť každý, kto 

v TSK vrátil knihy v poriadku. Túto možnosť využilo značné množstvo čitateľov knižnice. Naša 

knižnica sa v tomto roku zapojila i do celoslovenskej kampane Vydavateľstva Martinus pod názvom 

Knihobežník.Tisícky kníh sú rozmiestnené po verejných priestranstvách a v dostupných 

budovách, aby ich mohli čitatelia nájsť, prečítať, doplniť ich príbeh na webe a poslať ďalej. 

Čitatelia u nás nájdu knihobežnícke miesto, kde na nich čakajú zaujímavé knižné tituly. Viac 

informácií o spomínanej akcii je možné nájsť na www.knihobeznik.sk.“ Samozrejme Marec mesiac 

knihy sa Týždňom slovenských knižníc nekončí a  Helena Pagáčová pozýva na ďalšie pripravované 

podujatia, ktoré v mesiaci marec na návštevníkov ešte len čakajú: “Na tému Marec mesiac knihy je 

pre žiakov základných a špeciálnych základných škôl a DSS pripravený cyklus besied 

a audiovizuálnych prezentácií o knihe a jej podobách, histórii a súčasnosti knižnej a literárnej tvorby. 

Medzi prednášky, ktoré by si najmä žiaci a študenti nemali nechať ujsť spomeniem:Bontón náš 

každodenný a pravidlá slušného správania s praktickými ukážkami;Poruchy výživyso zameraním na 

prevenciu ochorení v oblasti životosprávy – najmä anorexiu, bulímiu, cukrovku;Príroda 

Kysúcaudiovizuálna prednáška oprírodných krásach nášho regiónu a jej ochrana.Nebudú chýbať ani 

literárne prednášky o tvorbe Pavla Dobšinského a Kristy Bendovej, najčítanejších autorov literatúry 

pre deti a mládež. Keďže marec je zároveň pôstnym obdobím, pripravili sme pre študentov literárno-

hudobné pásmo s názvom Pôstne zamyslenie zostavené z básnickej zbierky Rudolfa Dilonga „Pod 

krížom“a hudbyJosephaHaydna„Sedem posledných slovSpasiteľa na kríži“. Viac informácií 

o aktuálnych podujatiach knižnice ponúkame na webových stránkach knižnice www.kniznica-

cadca.ska facebooku.“ Jar sa nezadržateľne blíži a s ňou prichádzajú vychádzky do prírody, či práca 

v záhrade. Skôr než sa tak stane, neprehliadnite ponuku zaujímavých podujatí a knižných dokumentov, 

ktoré na Vás čakajú v knižnici. 
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