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Kysucká knižnica v Čadci úspešne napreduje v realizácií projektu 
„Spoznávame sa cez kultúrne a prírodne hodnoty“, ktorý spolufinancuje 
Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-
2013. Na spolufinancovaní sa podieľa aj zriaďovateľ Kysuckej knižnice v Čadci 
Žilinský samosprávny kraj. V rámci tohto projektu Kysucká knižnica spoločne 
so Žywieckou samosprávnou knižnicou pripravuje veľké množstvo aktivít, ktoré 
majú za cieľ predstaviť kultúrne, historické a prírodné hodnoty kysuckého 
regiónu obyvateľom Žywca a naopak. To všetko sa bude robiť prostredníctvom 
vydavateľských činností, výstav a prednášok, prezentácií, besied a pod. 

Jedným z týchto podujatí projektu bola aj medzinárodná literárno-
výtvarná súťaž „Hľadáme najkrajšiu rozprávku“ určená deťom od 10 rokov. 
Mladí tvoriví spisovatelia a ilustrátori z Kysúc a Žywca napísali a ilustrovali 
vyše 50 rozprávok. Z najlepších textov a výtvarných prác bola vydaná knižočka 
pod názvom Hľadáme najkrajšiu rozprávku – Szukamy najpiekniejszej bajki, 
ktorá obsahuje 17 rozprávok od kysuckých a 13 rozprávok od žywieckych detí. 
Veríme, že zaujme detského čitateľa nielen svojim obsahom, ale že bude aj 
podnetom k ďalším tvorivým činnostiam detí na oboch stranách hraníc. 
Vyhodnotenie slovenskej časti súťaže sa konalo 28. mája 2010 v poobedňajších 
hodinách v Kysuckej knižnici v Čadci. Zišlo sa tu 25 detí – vybraných 
súťažiacich mladých tvorcov. Po skončení bohatého programu, ktorý pre nich 
pripravili knihovníčky Kysuckej knižnice, sa časť z nich autobusom presunula 
do partnerskej knižnice v Žywci, kde prežili spoločnú rozprávkovú noc so  
svojimi rovesníkmi na podujatí Rozprávková noc s Andersenom pokračuje.   

Nočný program detí napĺňali spoločne knihovníčky z Čadce a zo Žywca 
a trval do skorého rána. V rámci pestrého programu sa účastníci mali možnosť 
oboznámiť s rozprávkami Andersena v slovenskom a poľskom jazyku. Poľské 
deti sa predstavili s goralskými tancami a spevmi a niektoré z nich naučili aj deti 
z Kysúc. Z kysuckého folklóru s ukážkami vystúpili deti z tanečno-divadelného 
súboru pod vedením Zuzany Kubíniovej. Počas večera a noci sa deti stretli aj 
s mestskými policajtmi, ktorí im predstavili svoju prácu, so skupinou rytierov, 
ktorá prezentovala stredoveké odevy, zbrane a bojové umenia. Títo hostia 
sprevádzali potom detí nočným mestom Žywiec až na miestny hrad, kde si 



účastníci pozreli temnicu a mučiareň. V sprievode kúzelníkov s ohňom sa vrátili 
späť do knižnice. Deti spoločne sadili Andersenovníky, ktoré si vzájomne 
darovali. Aktívni účastníci obdržali rôzne odmeny, okrem iných aj Mapu 
Kysuckého rozprávkového kráľovstva, ktorá im otvorila Dvere do rozprávky 
s vodníkmi a čarovnými žabami od akademického maliara Ondreja Zimku. 
Účastníci sa ráno plní dojmov z nadviazaných priateľstiev vrátili späť domov - 
tie naše deti na Kysuce.   

Ak hodnotíme realizáciu projektu, doposiaľ sa Kysuckej knižnici v Čadci 
z publikačných aktivít podarilo zrealizovať pár pekných zámerov. Knižnica 
vydala v slovenskom i poľskom jazyku Literárnu mapu Kysúc, Mapu 
Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Ide o závesné bannery, ktoré sú určené 
pre verejné a školské knižnice v regióne a niektoré ďalšie organizácie. Ďalej 
knižnica vydala už spomínaný zborník z detskej tvorby Hľadáme najkrajšiu 
rozprávku a sprievodcu Kultúrnymi a informačnými organizáciami Žywca.     

Pred realizátormi projektu je ešte do konca roka 2010 veľký počet aktivít. 
Z nich spomenieme niektoré publikačné činnosti, z ktorých výstupy sa dostanú 
k mnohým obyvateľom partnerských regiónov. Kysucká knižnica v Čadci chystá 
vydanie netradičnej knižky pre detí Ako išla rozprávka z Kysúc do sveta od 
kysuckých spisovateľov a ilustrátorov, z ktorých mnohí pre deti ešte netvorili. 
V druhom polroku vyjde Literárny sprievodca Kysucami, Sprievodca 
sakrálnymi pamiatkami Žywca, Antológia tvorby Literárneho klubu Oáza pri 
Kysuckej knižnice v Čadci a začínajúcich autorov Žywca a  a ďalšie. Všetky 
tieto publikácie budú odprezentované na spoločných stretnutiach knihovníkov, 
kultúrno-informačných pracovníkov a pedagógov v Kysuckej knižnici 
a v knižnici v Žywci koncom roka 2010.  
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