
                    Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Nitre 
 

                                                                 Správa z odbornej exkurzie  

       Čadca, Třinec a Rožnov pod Radhoštěm konanej v dňoch 12. – 13. septembra 2019 

 

     Odbornej exkurzie sa zúčastnilo 35 členov SSKK. Vo štvrtok ráno vychádzal autobus 

z Komárna, zastavil sa v Nových Zámkoch, v Nitre a v Topoľčanoch, kde nastúpili poslední 

účastníci exkurzie a vyrazili sme smerom do Čadce. V Čadci sme sa ubytovali v hoteli Lipa, 

ktorý sa nachádza v centre mesta. Vopred sme mali objednaný obed, veľmi chutný, rýchlo nás 

obslúžili, zjedli sme ho a odišli do knižnice.  

     V Kysuckej knižnici v Čadci nás privítala pani riaditeľka PhDr. Janka Bírová. Knižnica prešla 

v ostatných rokoch rekonštrukciou.  V rozľahlých priestoroch sú vytvorené zóny, kde má 

používateľ súkromie, môže sa tu začítať do knihy, počúvať hudbu, je tu priestor pre 

vyhodnotenie rozličných podujatí, nachádza sa tu časť vyhradená osobnostiam pôsobiacim 

v regióne, dve pamätné izby. Pani riaditeľka nás oboznámila so slávnou históriou knižnice 

(experimentálna knižnica), ktorá im kedysi zabezpečila nielen popularitu, ale aj zaujímavé 

priestory a predovšetkým financie. Po malom občerstvení, sme uvítali príležitosť porozprávať 

sa s jednotlivými odbornými pracovníkmi knižnice podľa vlastného záujmu. Činnosť knižnice je 

rozsiahla, pestrá a zabezpečuje ju 19 zamestnancov. Podľa slov pani riaditeľky by to nebolo 

možné bez vzájomnej spolupráce všetkých zamestnancov, nasadenia a nadšenia v práci.  

V knižnici sme sa zdržali takmer dve hodiny a po celý čas sa trúsili do knižnice študenti, deti 

alebo dospelí. Doslova si podávali kľučku na vchodových dverách. Exkurziu sme končili vo 

vstupnom foyer knižnice slúžiacej na realizovanie výstav so slovami pani riaditeľky, ak by sme 

mali akýkoľvek dobrý nápad na zlepšenie činnosti ich knižnice, treba im ho bezodkladne 

povedať, veď aj oni chcú byť čoraz lepší vo svojej práci. 

    Z knižnice sme sa vybrali do neďalekého Kysuckého múzea, kde sme si pozreli aktuálnu 

prírodovednú výstavu.  

     Čadca síce nie je veľké mesto, ale podvečer sme si našli reštaurácie s terasami, kde sme  

posedeli a podebatovali s kolegami z iných knižníc nášho kraja. Využili sme tak jedinečnú 

príležitosť, veď sa takto stretávame veľmi zriedka.  Ubytovanie v hoteli Lipa nás milo 

prekvapilo. Veľké, priestranné dvojposteľové izby, priestranné vstupné chodby, veľké kúpeľne. 

Všade čisto, príjemne. 

     V piatok sme sa všetci stretli pri raňajkách. Sladké – slané, kto si čo prial. Z jedálneho lístka 

sme si mohli objednať najrozmanitejšie druhy raňajok.  

     A potom už smer Třinec. Do Knihovny Třinec sme prišli načas, v dohodnutom termíne. 

V konferenčnej miestnosti nás vítala pani riaditeľka Mgr. Martina Wolna so svojou asistentkou 

a občerstvenie. Budova, v ktorej sa knižnica nachádza je dvojpodlažná a v roku 2014 prešla 

rekonštrukciou. Vo vstupnej časti sa nachádza informačný bod pre verejnosť, konzultant pre 

mladých, konzultant pre seniorov, bufet. Je tam umiestnené oddelenie pre najmenších, kde 

sa konajú podujatia pre mamičky s malými deťmi. Zaujímavosťou knižnice je, že vytvorili 

samostatné oddelenie pre mladých, kde sa stretáva mládež vo veku od 13 do 26 rokov, teda 

veková skupina používateľov, ktorých je veľmi ťažko dostať do knižnice. Na základe spolupráce 

s dobrovoľníkmi tu zhromaždili fond, ktorý táto veková skupina číta, mladí tu debatujú na 

rôzne témy, venujú sa stolovým hrám, dokonca prejavili záujem o literárnu tvorbu, preto jedna 



dobrovoľníčka vedie kurz tvorivého písania. So svojimi prácami sa zúčastňujú rozličných 

literárnych súťaží. Používatelia tu nájdu informácie o možnosti ďalšieho štúdia, o možnosti 

štúdia jazykov, aktuálne informácie o podujatiach – teda to, čo mladých zaujíma. Knižnica 

organizuje množstvo aktivít pre deti a ich rodičov. K najobľúbenejším patria podujatia pod 

názvom Pohádkový les a Večerníčky, ktoré sa konajú cez víkend v miestnom lesoparku. 

Zúčastňuje sa ich množstvo záujemcov a popri knihovníkoch tieto podujatia pomáha 

realizovať aj veľa dobrovoľníkov. Z množstva podujatí spomeniem ešte  MRKNI – máme radi 

knihy, KVAK – pre dospelých. Ďalšia prekvapujúca skutočnosť – väčšina podujatí je 

spoplatnená. Napriek tomu je o  neustále záujem. Samotná knižnica je otvorená pre verejnosť 

od 8. hod. do 19. hod. Aj tu nám pani riaditeľka zdôraznila, že bez vzájomnej spolupráce 

a súčinnosti všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov by takáto bohatá činnosť nebola možná. 

Bolo veľmi príjemné rozprávať sa so zamestnancami, pracuje tu veľa mladých, usmievavých 

a ústretových ľudí.  

     Posledným cieľom našej cesty bol skanzen v Rožnove pod Radhoštěm. Nesklamal. Bolo čo 

obdivovať na domoch, šopách či iných stavbách z minulého storočia. V areáli skanzenu sa dalo 

naobedovať, dokonca aj kúpiť tamojšie oplátky ako darček z exkurzie.  

     O 16.30 sa vyrazili smerom domov, unavení, ale s množstvom nápadov na činnosť v knižnici, 

s novou inšpiráciou a nadšením.  

 

Zaznamenala: Mgr. Eva Ďurčová, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 

 

V Komárne 16.9.2019 

 

 


