
Septembrová ponuka top-podujatí knižnice. 

 

(Čadca, 30.8.2018) Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja Vám ponúka aj v mesiaci september množstvo zaujímavých 

kultúrnych a vzdelávacích podujatí, prednášok, besied, seminárov a výstav.  

Horúce leto je za nami a chladnejšie dni nám ponúkajú možnosť siahnuť po dobrej knihe 

a posedieť si v príjemnom prostredí knižnice. Okrem knižných noviniek a periodík z rôznych 

oblastí kultúrneho a spoločenského života, či neobmedzený prístup k internetu a sociálnym 

sieťam, ponúka knižnica svojim návštevníkom aj pestrú ponuku kultúrnych a vzdelávacích 

podujatí. Jednotlivé aktivity sú prispôsobené špecifickým záujmom a potrebám všetkých 

vekových skupín čitateľov a návštevníkov knižnice. V tomto mesiaci chceme upozorniť 

predovšetkým na významné udalosti a osobnosti, pripomenúť význam 100. výročia vzniku 

ČSR, priblížiť verejnosti a prezentovať Dni európskeho kultúrneho dedičstva i rodinu 

Janotovcov a ďalšie významné regionálne i svetové osobnosti.  

Pre imobilných obyvateľov zariadení pre seniorov a centier sociálnych služieb v meste a okolí 

sú pripravené prednášky a audiovizuálne programy na nasledovné témy – Kultúrne pamiatky 

Slovenska, Svätá Terézia z Kalkaty, Mons. Viliam Judák, Sedembolestná Panna Mária, 

Skvosty Európy. Najmenších čitateľov a deti materských škôl poteší nová ponuka 

rozprávkových kníh, zábavných spoločenských hier a hračiek na každý deň, ale i cesta 

rozprávkovým lesom. Dňa 18.9.20108 o 14.30 hod. sa uskutoční vyhlásenie najlepšieho 

detského čitateľa – korunovácia Kráľa čítaného slova, slávnostné vyhodnotenie čitateľskej 

súťaže detí do 15 rokov. Podujatie je organizované v rámci projektu "S knihou za poznaním" 

a je finančne podporené Mestom Čadca. Projekt „Rozprávky večných detí 4“ podporí 

kreativitu, rozšíri vedomosti a zručnosti zdravotne znevýhodnených detí a mládeže. Cyklus 

aktivít projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR a spolufinancovaný ŽSK je v tomto 

roku zameraný na spoznávanie vesmíru. Študentom je určená prednáška zameraná na históriu 

drotárstva, ktorá sa v knižnici uskutoční 19.9.2018 o 11.00 hod. pod názvom Drotárstvo včera 

a dnes. Dňa 20.9.2018 o 13.00 hod. sa uskutoční zaujímavé podujatie – Ľudovít Janota 

a Janotovci na Kysuciach. Odborný seminár s príspevkami historikov Kysuckého múzea v 

Čadci a Ing. Janotu, zostavovateľa rodokmeňa rodu Janotovcov. Srdečne pozývame všetkých 

záujemcov o históriu nášho regiónu i čitateľskú verejnosť na podujatie, ktoré obohatí a rozšíri 

znalosti o významných osobnostiach Kysúc a Slovenska. Dňa 28.septembra 2018 o 10.00 

hod. sa uskutoční odborný seminár zameraný na informačnú výchovu v knižniciach. Podujatie 

pod názvom Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, 



kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2 je finančne podporené Fondom na podporu umenia 

a spolufinancované ŽSK. 

 Návštevníkov knižnice pozývame i na prehliadku výstav. Vo vestibule knižnice ponúka 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci návštevníkom výstavu pod názvom 100 rokov našej 

štátnosti a v priestoroch knižnice je do 30.9.2018 sprístupnená výstava výtvarnej tvorby 

neprofesionálnej kysuckej výtvarníčky Anny Vnukovej z Klokočova. Výstava knižných 

dokumentov z tvorby Leva Nikolajeviča Tolstoja pripomenie 190. výročie narodenia tejto 

významnej osobnosti ruskej a svetovej literatúry. Zároveň pozývame všetkých, ktorí začínajú 

s literárnou tvorbou, aby navštívili knižnicu a rozšírili rady členov Literárneho klubu Oáza, 

ktorý podporuje začínajúcich autorov a ich tvorbu. Tešíme sa na Váš záujem i podnetné 

stretnutia s knihou a zaujímavými ľuďmi v príjemnom prostredí našej knižnice. Bližšie 

informácie o podujatiach na mesiac september nájdete na výveskách knižnice, na 

www.kniznica-cadca.sk a na facebooku. 
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