
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Múzy literárnej Oázy a Svätojánska poetická noc v knižnici. 
 

Čadca (27. jún 2018) – Hovorí sa, že na svätojánsku noc sa otvára nebo a zem 

vydáva svoje poklady. Poklady umeleckej tvorby zažiarili v Kysuckej knižnici v Čadci, 

pracujúcej v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  keď v piatok 

22.6.2018 otvorila široký prezentačný priestor pre vyznávačov literatúry, hudby, filmu i 

výtvarného umenia. Tohtoročná už jedenásta poetická noc bola výnimočná nielen 

hojným počtom významných osobností ako Dušan Mikolaj, Jaroslav Klus, Július Fuják, 

Ladislav Hrubý, Rudolf Gerát, Jozef Čertík, ale i slávnostným uvedením do literárneho 

života nového zborníka pod názvom „Múzy literárnej Oázy.“ Jeho vydanie bolo 

zavŕšením projektu literárnych workshopov pre začínajúcich mladých literátov, členov 

klubu Oáza, ktorý finančne podporila Nadácia Tatra banky. 

V poradí už 11. ročník celonočného multimediálneho podujatia otvorila privítaním 

hostí, spisovateľov i mladých umelcov, zástupkyňa riaditeľky knižnice Ľubica Lašová. 

Srdečne privítala i hudobnú skupinu Blanch a jej protagonistov - Laca Vegha, Mira Hlaváča, 

Martina Baculáka a talentovanú speváčku Bianku Mackovú. Počas celonočného programu 

zazneli i hudobné skladby francúzskych skladateľov v podaní nadaného gitaristu Ondreja 

Veselého. Hudobno-poetický večer začínal prezentáciou nového literárneho zborníka. 

Študentka Janka Kolenová, členka literárneho klubu Oáza a Ladislav Hrubý uviedli do 

literárneho života práce 21 študentov, absolventov VŠ a členov literárneho klubu posypaním 

voňavými čarovnými svätojánskymi bylinkami a kvietkami. Pri slávnostnom uvedení 

zborníka sa odborný garant literárneho klubu spisovateľ Ladislav Hrubý vyjadril: „Som veľmi 

rád, že vyšiel tento zborník, ktorý naplnil dlho očakávané literárne ambície začínajúcich 

autorov a ich túžbu prezentovať svoje prvotiny na verejnosti. Zároveň je to veľmi dôležitý 

motivačný prvok, ktorý je veľmi potrebný pre ďalší rozvoj mladej slovenskej tvorby“. 

Pracovníčka knižnice Helena Pagáčová, ktorá moderovala podujatie, uviedla: „Nech mladá 

kysucká literatúra stále rastie, prekvitá a lieči, aby prinášala radosť, poučenie i potešenie 

všetkým, ktorí ju budú čítať“. Obálku a literárne texty reprezentatívneho zborníka zdobia 

príťažlivé ilustrácie Alžbety Božekovej, študentky Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave, na Katedre Grafiky a iných médií v Ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie 

u profesora Dušana Kállaya. Program ďalej pokračoval zaujímavou prednáškou 

a prezentáciou nových knižných titulov z dielne profesora Júliusa Fujáka - „VIS – A – VIS: 

Dialógy (nielen) o hudbe“ a  „Emanácie hudobnej semiosféry“. Prednáškou a audiovizuálnou 



prezentáciou s ukážkami alternatívnej tvorby vybraných českých a slovenských hudobníkov 

sme si zároveň pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR. Multimediálne podujatie, v ktorom sa 

v úzkej symbióze spájali rôzne formy umeleckej tvorby i viacgeneračné prepojenia, 

pokračovalo prezentáciou tvorby prítomných spisovateľov a básnikov, vernisážou výstavy 

výtvarných prác mladých výtvarníkov, čítaním poézie, prózy a dramatických textov zo 

zborníka i premietaním krátkometrážneho filmu „Krásna“ na motívy poviedky Cigánka 

Mariána Grupača, ktorý komentoval jeden z jeho protagonistov Andrej Dlabáč. Prezentovala 

sa i prednáška Mariána Grupača „Tvorivé písanie“, ktorá bola určená členom literárneho 

klubu. Cena Ruda Dičku za výnimočný umelecký počin bola tento rok udelená mladej 

talentovanej výtvarníčke Kataríne Holákovej. Symbol letného slnovratu – zapálenie 

svätojánskeho ohňa sa kvôli daždivému počasiu podarilo zapáliť až hodinu po polnoci. 

Účastníci si zaspomínali i na desať predchádzajúcich ročníkov tohto podujatia pri premietaní 

audiovizuálnej prezentácie fotografií a programového naplnenia svätojánskych nocí 

v knižnici. Napriek chladnému počasiu pokračovala noc v príjemnej atmosfére až do skorých 

ranných hodín a prítomných inšpirovala k tvorbe i novým umeleckým podnetom. Úspešný a 

hodnotný program celonočného podujatia sa organizátorom vydaril aj vďaka finančnej 

podpore Mesta Čadce, Nadácie Tatra banky a sponzorom. Poetická noc v knižnici 

odštartovala druhú desiatku svojej úspešnej existencie a mnohí účastníci sa už tešia na jej 

budúci ročník. Veríme, že bude opäť zaujímavý a tvorivo podnetný. 

KK 

Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica v Čadci 
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