Kniha Horného Považia 2016
/Tlačová správa/

V Krajskej knižnici v Žiline, v inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa už po jedenásty krát uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej súťaže
Kniha Horného Považia 2016.
Titul Kniha Horného Považia 2016 v kategórii odborná literatúra získala s počtom hlasov 244
kniha 12 statočných zostavovateľa Ľubomíra Bechného a kolektívu autorov.
V kategórií beletria titul získala kniha Alžbeta Báthoryová. Krvavá grófka z Čachtíc autora Michala Horeckého s počtom hlasov 293.
Na druhom mieste v kategórii odborná literatúra sa umiestnila kniha Kúzelné čítanie – Slovensko - súprava elektronickej ceruzky a knihy autora Mariána Kráľa s počtom hlasov 183 a
tretie miesto získala publikácia vybraných prác študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej
univerzity v Žiline Mysli globálne, konaj lokálne s počtom hlasov 173.
V kategórii beletria s počtom hlasov 229 získala druhé miesto kniha Smrť prekliatych autorky
Kataríny Holetzovej a tretie miesto kniha Letcov rok na vojne s počtom hlasov 145 autora
Jána Moravca.
Do súťaže bolo v tomto ročníku nominovaných 56 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom Horné Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Do hlasovanie sa
zapojilo 2 258 hlasujúcich. V kategórii odborná literatúra bolo udelených 987 hlasov a v kategórii beletria 1271 hlasov. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže boli z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali vecné ceny, predplatné periodika My Žilinské noviny a čitateľský preukaz Krajskej knižnice v Žiline na jeden rok.
Autorom víťazných kníh Krajská knižnica v Žiline okrem vecného ocenenia ponúkla spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti na pôde knižnice, ako aj účasť na
medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.
Obdoba čitateľskej súťaže prebieha aj v ostatných regionálnych knižniciach Žilinského
samosprávneho kraja. Z víťazných publikácií bude zostavená výstava, ktorá bude postupne
putovať po všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.
Mgr. Ivana Jančulová, Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej
knižnice v Žiline.

