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Obecnú knižnici v Beluši v mesiaci venovanom knihám navštívili najmenší budúci
čitatelia

Kniha ako prívlastok mesiaca marec sa v našich
končinách objavuje od r. 1955, kedy sa odôvodnil
dátumom mesiaca narodenia i smrti Martina Hrebendu.
Ten, hoci bol slepý, miloval knihy a šíril ich medzi
ľuďmi. Ani výber mesiaca v kalendári nie je pre účel
popularizácie čítania a literatúry náhodný. Po
Vianociach je počas zimy znížený dopyt po knihách a
vydávanie výborných titulov v mesiaci venovanom
knihám je aj obchodným krokom.
Na dôležitosť kníh a čítania pravidelne v marci upozorňuje aj Obecná knižnica
v Beluši, ktorej knižničný fond tvorí cca 15 tisíc zväzkov. Prvé exkurzie na miesto, kde to
dýcha knihami, absolvovali deti z materskej školy, či žiaci základnej školy. Pandémia túto
tradíciu prerušila, ale tento rok sa do priestorov obecnej knižnice najmenší čitatelia vrátili.
V stredu 16. marca 2022 si knižničné priestory pozreli žiaci druhého ročníka
Základnej školy v Beluši a predškoláci z Materskej školy v
Beluši. Nasledovať ich budú aj ďalší najmenší budúci čiatelia..
Vedúca knižnice Ľubomíra Kalusová deťom porozprávala
o histórii knižníc a oboznámila ich aj s podmienkami podania
prihlášky do obecnej knižnice. Deti nešetrili zvedavými
otázkami, zaujali ich rôzne žánre kníh a škôlkari sa tematicky
naučili aj báseň od Vladimíra Reisela s názvom Knižka.
Príjemnou a želanou bodkou za zaujímavým predpoludním
v obecnej knižnici bolo aj prihlásenie malého predškoláka do
radov čitateľov obecnej knižnice. Návšteva obecnej knižnice
bola pre mnohé deti prvá, ale veríme, že nie posledná. Veď
svet kníh je zázračný- robí nás múdrejšími, umožní nám prežiť
životy iných a otvára nám dvere do nekonečného sveta fantázie.
„Sme radi, že sme v obecnej knižnici mohli opätovne privítať najmenších budúcich
čitateľov. V deťoch treba podporovať záujem o čítanie kníh a návšteva obecnej knižnice ho
len zvýši. Obec Beluša v uplynulom období zrealizovala viacero krokov, ktoré by mali prispieť
k zatraktívneniu obecnej knižnice a literatúry. K premiérovej knižnej búdke a knižnej búdke
v gescii materskej školy onedlho pribudnú ďalšie štyri, v rôznych častiach obce. Koncom
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minulého roka obec podala žiadosť o získanie dotácie na výraznú modernizáciu knižnice,
vrátane stavebných úprav, ale prioritné je jej materiálové a softvérové vybavenie.
Momentálne dopĺňame žiadosť a budeme čakať na jej vyhodnotenie. Obecná knižnica sa
zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia o finančnú dotáciu na nákup literatúry pre deti
i dospelých. K vyčlenenej sume z obecného rozpočtu na nákup knižného fondu by to pomohlo
k tomu, aby obecná knižnica lákala aktraktívnymi, hodnotnými a aktuálnymi titulmi,“
informuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu Beluša.

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

