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Knižnice pre všetkých – motto, ktoré potvrdilo svoju platnosť. 

 
Čadca (9. marec 2020) – Kysucká knižnica v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a knižnice na celom Slovensku otvorili marec – 

mesiac knihy Týždňom slovenských knižníc. Pestrou ponukou podujatí, ktoré pripravili pre 

širokú čitateľskú verejnosť, naplnili v plnej miere prezentované motto „Knižnice pre 

všetkých“.  V Kysuckej knižnici v Čadci sa počas týždňa uskutočnilo 13 podujatí za účasti 289 

návštevníkov všetkých vekových skupín. Knižnicu od 2. do 7. marca navštívilo 2 819 čitateľov, 

ktorí si požičali 6 335 kníh. Bezplatne sa počas tohto obdobia zaregistrovalo 1 058 čitateľov. 

Pre všetkých návštevníkov boli pripravené výstavy, súťaže, tvorivé dielne, prednášky a stretnutia 

s významnými osobnosťami literárneho života. V priestoroch knižnice boli inštalované dve nové 

výstavy – výstava súťažných knižných titulov nominovaných do čitateľskej anketovej súťaže 

„Kniha Kysúc 2019“ a výstava fotografií a dokumentov o činnosti knižníc na Kysuciach pod 

názvom „Knižnice pre všetkých“. Pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl boli 

vyhlásené nové súťaže – výtvarná súťaž „Môj rozprávkový svet“ a čitateľská súťaž „Kráľ čítaného 

slova 2020“. Žiaci základnej školy Rázusová v Čadci riešili úlohy v celoslovenskej súťaži „Čítajme 

s Osmijankom“, na prednáške a besede objavovali „Tajomstvá zimy“ a besedovali s Bohuslavou 

Pajonkovou o knižke „Fantastické rozprávky“. Zdravotne znevýhodnené deti zo Stružielky sa 

zúčastnili na zážitkovom čítaní „V noci les nespí“ a v tvorivej dielni „Moja kniha“ si vyskúšali 

svoju zručnosť, fantáziu a kreativitu. Klienti Centra sociálnych služieb Kamence z Kysuckého 

Nového Mesta absolvovali prehliadku knižnice, pamätných izieb a so záujmom si prezreli všetky 

inštalované výstavy. Zaujala ich najmä výstava drevených remeselných výrobkov kysuckého 

rezbára Emila Kubalíka. Skôr narodení členovia JDS a členky Živeny si trénovali svoju pamäť na 

prvej lekcií vzdelávacieho kurzu, ktorý bol doplnený prvkami biblioterapie. Pre priaznivcov 

literatúry a písaného slova bol pripravený literárny podvečer, na ktorom začínajúci básnici 

a prozaici živo besedovali a konzultovali svoju tvorbu so spisovateľom Jaroslavom Klusom. 

Knižnicu navštívili i žiaci Cirkevnej základnej školy Jána Palárika z Rakovej. Dozvedeli sa veľa 

nových informácií o zberateľovi ľudových rozprávok Pavlovi Dobšinskom a pri zážitkovom čítaní 

sa pobavili na Popletených rozprávkach. Širokej čitateľskej verejnosti bola určená autorská beseda 

s najúspešnejšou slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou. Prvá dáma historických romancí a 

autorka 18-tich úspešných románov, priblížila účastníkom stretnutia tvorivý proces vzniku 

literárneho diela, ale aj svoje záľuby a koníčky, ktoré ju inšpirujú a napĺňajú jej život. Sympatická 

spisovateľka založila a spolu s ďalšími nadšenými čitateľmi spravuje jeden z najväčších recenzných 

portálov na Slovensku „Romantika“. Jej životným krédom, ktoré nás môže pozitívne motivovať je 



vyhlásenie: „Nikdy sa nevzdávať svojich snov...“ Stretnutie s najčítanejšou súčasnou autorkou 

a príjemnou a skromnou ženou bolo ukončené autogramiádou a osobnými rozhovormi s jej 

fanklubom. Autorské stretnutie s Janou Pronskou ukončilo pestrú paletu týždňových podujatí, ktoré 

boli určené pre všetkých a každý si mohol vybrať podľa toho, čo mu je najbližšie. Teší nás stály 

záujem verejnosti, ktorý nás motivuje k príprave ďalších kultúrných a vzdelávacích aktivít 

prinášajúcich nové informácie a vedomosti, všeobecný kultúrny rozhľad, zábavu i poučenie.  
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