
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Bilancia úspešného mesiaca v Kysuckej knižnici 

Čadca (4. apríl 2022) – Mesiac knihy bol v Kysuckej knižnici v Čadci mimoriadne 

bohatý na kultúrne, umelecké a čitateľské zážitky. Knižnica, ktorá pracuje 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravila pre širokú 

čitateľskú verejnosť celý rad zaujímavých podujatí, slávnostných prezentácií nových 

knižných titulov, besied, súťaží, výstav a tvorivých dielní. V mesiaci marec 2022 

navštívilo knižnicu vyše 7 000 čitateľov, ktorí si požičali 21 400 knižničných 

dokumentov. Knižný fond bol obohatený o 280 nových kníh a knižnica zorganizovala 

spolu 66 kultúrnych a vzdelávacích podujatí za účasti 1 848 návštevníkov. Do 

literárneho života boli uvedené tri nové knižné publikácie našich kysuckých autorov. 

Návštevníci všetkých vekových skupín si mohli vybrať z pestrej palety podujatí, ktoré im 

ponúkala knižnica vo svojich priestoroch, na jej webovej stránke, sociálnych sieťach, ale aj 

v materských škôlkach, školách a domovoch sociálnych služieb v meste a okolí. Počas 

jarných prázdnin sa deti v knižnici mohli hrať, čítať, kresliť, naučiť sa niečo nové 

a v tvorivých dielňach vlastnoručne niečo pekné vytvoriť. Čitateľom sme pripomenuli 

„Týždeň mozgu“ a seniorom ponúkli kurz tréningov pamäti, ktorý sa úspešne rozbehol 

v marci a pokračuje aj v apríli 2022. Medzi najnavštevovanejšie akcie patrili slávnostné 

uvedenia do literatúry a prezentácie nových knižných titulov kysuckých autorov. V prvom 

marcovom týždni dňa 3. marca 2022 bola slávnostne uvedená nová kniha Jána 

Podmanického, ktorá vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov pod názvom 

„Muž, ktorý sadil knihy“ s ilustráciami akademického majstra Ondreja Zimku. Slávnostnú 

atmosféru umocnili príjemné hudobné ukážky klavírnych interpretácií v podaní Nadeždy 

Podmanickej. Dňa 23. marca 2022 bola prezentovaná vydavateľstvom Magma v Čadci nová 

básnická zbierka Evy Faktorovej „Podobnosť láske zaručená“. Na podujatí sa zišlo veľa 

priaznivcov autorky a v hodnotnom kultúrnom programe zazneli klavírne úpravy skladieb od 

Eagles, Márie Rottrovej či Abby v podaní Róberta Kubinca, verše recitoval Pavol Prívara 

a Martin Golis a záver programu patril speváčke Marcele Laiferovej. Treťou slávnostne 

prezentovanou bola česko-slovenská publikácia, na tvorbe ktorej sa podieľal kolektív autorov 

z Valašska, Kysúc a Považia. Publikáciu pod názvom „STROMY pohádek, pověsti i smutku 

VALAŠSKA, KYSÚC a POVAŽÍ“ spoločne pripravili: Okresný výbor Českého zväzu 

ochrancov prírody Vsetín so sídlom vo Valašskom Meziříči a občianske združenie Letobiel zo 

Žiliny. Vydanie publikácie podporil Fond malých projektov v programe Interreg V-A 



Slovenská republika – Česká republika. Publikáciu, jej zrod a spoločnú prácu na vydaní 

priblížil pán Milan Orálek z Valašského Meziříči i pán predseda občianskeho združenia 

Letobiel pán Roman Grešák. O svojom prínose do prezentovanej knihy sa vyjadril aj fotograf 

a ochranca prírody Jaroslav Velička. Významné a zároveň príjemné medzinárodné podujatie 

dňa 28. marca 2022 v knižnici oživila hudobná produkcia a spev žiakov ZUŠ Jozefa Potočára 

v Čadci a piesne Kysúc v podaní členov folklórneho súboru Kysučan. K medzinárodným 

podujatiam možno priradiť aj putovnú výstavu, ktorá do Čadce v marci zavítala vďaka 

dlhoročnej spolupráci s občianskym združením Polonus. V rámci Dní slovensko-poľskej 

spolupráce a priateľstva inštalovala knižnica vo svojich priestoroch výstavu vybraných 

projektov realizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce.  

Posledný deň mesiaca marec sa študenti SOŠ obchodu a služieb a Hotelovej akadémie 

v Čadci zúčastnili na autorskej besede s básnikom, editorom a prekladateľom  Jozefom 

Čertíkom, ktorý priblížil študentom a verejnosti svoju knihu „Štúrovci – najkrajšie básne, 

prózy a články“, ale aj svoju básnickú a satirickú tvorbu. Podujatie organizovala knižnica v 

rámci cyklu podujatí "Roka odkazu štúrovcov". Bilancia úspešných kultúrnych a čitateľských 

aktivít v mesiaci marec a záujem verejnosti nás veľmi teší, a preto aj v nasledujúcich 

mesiacoch pripravujeme pre verejnosť ďalšie zaujímavé podujatia. Veríme, že nám i naďalej 

zachováte svoju priazeň a vaše kroky budú smerovať do významného kultúrneho stánku 

nášho mesta a regiónu – Kysuckej knižnice v Čadci. 
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