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Tvorivé dielne, burza kníh, nocovanie v knižnici, knižničné hliadky, cestovateľská beseda
o Guatemale, tieto i mnohé ďalšie podujatia sú pripravené pre čitateľov počas Týždňa slovenských
knižníc (TSK) v Krajskej knižnici v Žiline, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.
Žilinská knižnica sa do národnej akcie zapája už po 16-krát. Bude sa snažiť poukázať na svoje
nezastupiteľné miesto v oblasti kultúry a vzdelávania a prilákať do prostredia kníh, tlače a moderných
informačných médií tradičných aj nových používateľov.
Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 23. – 28. marca 2015 pod spoločným mottom
Knižnice pre všetkých. „TSK tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice
ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí,“
vyslovila Daniela Džuganová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc. V súčasnosti knižnice na
Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami,
ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce,
mesta, regiónu i kraja.
Ako zvyčajne, zameriame sa najmä na detského čitateľa, ktorému ponúkame zápisné na 365 dní
bezplatne. Využiť ho môžu deti do 15 rokov, vrátane. Zľavnené zápisné však čaká aj stredoškolákov.
Za dva kultúrne poukazy sa môžu zastaviť v Krajskej knižnici v Žiline a na jej pobočkách Vlčince
a Hájik a ušetriť na zápisnom jedno euro.
Navyše, tí, čo budú prichytení pri čítaní v uliciach mesta v stredu 25. marca získajú od knihovníčok
z Knižničnej hliadky poukaz na bezplatné zápisné do knižnice na jeden rok.
Začiatok prvého dňa TSK (23. 3.) bude patriť najmenším. Čakajú ich podujatia plné hier
i poučenia. Na popoludnie si pripravila Severoslovenská esperantská spoločnosť Esono podujatie
s názvom Slovenská literatúra preložená do esperanta. „Na prednáške zodpovieme otázky, čo bolo
preložené a vytvorené v začiatkoch tohto jazyka koncom predminulého storočia, čo bolo preložené zo
slovenčiny a češtiny do esperanta a naopak, a tiež aj či existujú vedecké diela v esperante,“ priblížila
Magdaléna Feifičová z Esono.
V utorok 24. 3. príde do knižnice veľvyslanec Belgického kráľovstva Christian Lepage. Študentom
Belgického lýcea premietne film, po ktorom bude nasledovať diskusia vo francúzskom jazyku.
Streda bude patriť knihám. Žilinčania sa môžu aktívne zapojiť do Burzy kníh. Stačí prísť do knižnice
medzi 11.00 až 18.00 h, kde si môžete vymeniť, kúpiť alebo predať knihy a časopisy, ktoré už
nepotrebujete alebo ich máte dvojmo.
Tento deň ukončí zaujímavá beseda s cestovateľom Michalom Chmeliarom. Bude rozprávať
o Guatemale. „Guatemala je stredoamerická krajina s dramatickou históriou, obrovskými mayskými
pamiatkami a výbornou kávou,“ prezradil cestovateľ, ktorého cestovateľské besedy v knižnici patria
k veľmi obľúbeným a to nielen medzi čitateľmi. „Nájdete tam farebné indiánske trhoviská, starobylé

mesto Antigua obohnané sopkami, riečnych ľudí a porozprávame niečo aj o zašlej sláve bývalého
hlavného španielskeho prístavu Livingstone.“
Počas celého dňa si môžu, už tradične, záujemcovia pozrieť knižnicu a informovať sa o jej službách
v rámci Dňa otvorených dverí.
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2015 bude podujatie na podporu čítania detí Noc
s Andersenom, v piatok 27. marca. Deti zo Žiliny a okolia sa tak opäť zapoja do významného

medzinárodného podujatia pri príležitosti narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena.
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