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Obec Beluša má svoju prvú knižnú búdku
Po slovenských mestách a obciach rastú ako huby po daždi. Projekt knižnej búdky
„Ďakujem, sused“ sa teší veľkej obľube a od 23. augusta 2021 je táto obdoba verejnej
knižnice zadarmo k dispozícii aj Belušanom. V blízkosti obecnej knižnice sme na špeciálne
upravenom podklade v rámci literárno-hudobnej seansy s Belušankou Monikou Zbínovou,
blogerkou, editorkou a vydavateľkou kníh, uviedli do života prvú knižnú búdku v Beluši.
Pri knižných búdkach platí pravidlo „Vezmi si knihu a po
prečítaní ju vráť alebo vymeň za inú.“ Týmto spôsobom je fond
knižnej búdky stále rôznorodý, a tak aj zaujímavý pre návštevníka.
„Princíp čítania knihy z tzv. druhej ruky už v obci fungoval, keďže
pred vstupom do miestnej obecnej knižnice odkladali čitatelia
nepotrebné, prečítané tituly a následne si z nich ďalší vybral tú,
ktorá sa mu zapáčila. Projekt knižnej búdky však dáva tomuto
konceptu nový, atraktívnejší a prístupnejší rozmer. Veríme, že
knižná búdka bude plná hodnotných, zaujímavých titulov a že si
nájde medzi čitateľmi miesto. Rovnako dúfame, že táto pilotná
búdka podnieti aj ďalších milovníkov kníh a v obci v budúcnosti
pribudnú ďalšie, tematicky ladené či výtvarne lákavé búdky plné
kníh, napr. v areáli základnej školy, v okolí bytových sídlisk či
v jednotlivých častiach obce,“ dopĺňa Mgr. Jana Huliačková,
sekretariát starostu a prednostu OcÚ Beluša.
Od osadenia búdky, v piatok 20. augusta 2021, sa jej obsah do nedeľného oficiálneho
sprístupnenia zaplnil množstvom kníh rôznych žánrov. Knihomol Monika Zbínová popriala
knižnej búdke veľa spokojných návštevníkov a do búdky venovala svoju vydavateľskú
prvotinu „Šarkany“, ktorú vydala vo vlastnom vydavateľstve Corneille so svojimi
sesternicami Zuzanou Kasákovou a Luciou
Marie. Tie mali na starosti samotný výber
knihy a preklad z francúzštiny. Spolu vydali už
tri knihy francúzskych autorov, ktoré doposiaľ
neboli v slovenčine vydané.
Potešenie z osadenia knižnej búdky
v najväčšej obci púchovského regiónu vyjadril
aj Ján Prekop, starosta obce, ktorý
poznamenal,
že
„hoci
sme
v dobe
elektronizácie, niektoré veci zostávajú trvalou
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hodnotou aj naďalej, a tou je nepochybne aj klasická kniha.“
Viac fotografií nájdete na https://www.belusa.sk/kultura/fotogaleria/prva-knizna-budka-vbelusi-686sk.html
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