
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Noc s Andersenom v Kysuckej knižnici v Čadci. 
 

Čadca (29. marec 2015) – Kde bolo, tam bolo v knižnici sa spalo aj nespalo, pretože  v Noci 

s Andersenom sa čítalo, počúvalo, maľovalo, drôtovalo, smialo, hralo, spievalo a tancovalo. 

Kysucká knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravila pre 

najlepších a najodvážnejších detských čitateľov famózne ukončenie „Týždňa slovenských 

knižníc.“ Medzinárodné podujatie, do ktorého sa na Slovensku v jubilejnom 10. ročníku 

zapojilo 10 600 detí, je zamerané predovšetkým na propagáciu knihy a čítania. Účastníci 

netradičnej noci v dňoch 27. – 28. marca 2015 si ju v Kysuckej knižnici perfektne užili 

a krátky živý vstup z Čadce pred polnocou odvysielalo i Rádio Regina. 

V tom čase sa deti práve vrátili s nočnej návštevy cintorína, kde pri modlitbe k Anjelovi 

strážcovi zapálili sviečky za všetky blízke duše, i tú Andersenovu. Bola to tradičná skúška 

odvahy, na ktorú ich pripravil vdp. kaplán Jozef Lazový a animátorky, ale aj posilnenie 

protištrašidlovým čajom, ktorý bol v knižnici stále k dispozícii. To už mali deti väčšiu časť 

bohatého programu za sebou. Slávnostné otvorenie začalo príhovorom Janky Bírovej, 

poverenej vedením Kysuckej knižnice v Čadci, predstavením svetového autora rozprávok 

i jeho najznámejších rozprávkových kníh. Medzinárodné podujatie privítalo v knižnici i hosťa 

zo zahraničia. Škaredé káčatko v anglickom jazyku prečítala Martinka Gerrido z Uruguaja. 

Nasledoval rozprávkový sprievod mestom a cesta do Kysuckého múzea, kde si deti vypočuli 

odborný výklad a so záujmom popozerali všetky vystavené exponáty. Po návrate do knižnice 

sa veselo zvítali s deťmi, ktoré sa po prvýkrát zúčastnili Noci s Andersenom v Turzovke 

a prišli sa pozrieť, čo zaujímavé sa deje v Čadci. K hudobnému vystúpeniu Martina 

Čarneckého a Mária Daniša zo súboru Kelčovan sa pridali malé turzovské speváčky 

a knižnica ožila ľudovými pesničkami. Výprava šestnástich detí a knihovničiek sa s prianím 

krásnej noci rozlúčila a vydala na cestu do knižnice v Turzovke. 28 nocľažníkov pokračovalo 

v celonočnom programe v Kysuckej knižnici, na ktorom sa zúčastnili ďalší významní hostia. 

Viceprimátor mesta a fotograf Jaroslav Velička porozprával o svojich zážitkoch pri 

fotografovaní zvierat a vtákov, predstavil svoju najkrajšiu knihu Kysuce a odovzdal deťom 

knižný dar od primátora mesta. Janka Bírová a pracovníčky knižnice vyhodnotili najkrajšie 

rozprávkové kostýmy a ocenili rozprávkové bytosti vecnými darčekmi. Keďže boli všetky 

krásne a nápadité, rozhodli sa udeliť ceny všetkým. Riaditeľka Domu kultúry v Čadci pani 

Ľubica Kullová zaujala deti svojím umením umeleckého drôtovania a každému dala možnosť, 

aby si sám zhotovil srdiečko, jabĺčko, alebo inú drôtenú maličkosť. Pani Zuzana Hrdková 



očarila deti svojou zručnosťou a naučila ich zdobiť veľkonočné kraslice. Tvorivé dielne 

vystriedali hry a súťaže, ľudové tance a veselá pyžamová párty. Spacie vaky medzi regálmi 

kníh sa dlho nemohli dočkať, kedy ich konečne zohrejú neúnavní malí nocľažníci. Rozprávke 

na dobrú noc sa napokon podarilo odprevadiť malých čitateľov do krásnej ríše snov.  

Noc s Andersenom 2015 sa úspešne skončila a mnohí sa už tešia na tú nasledujúcu. Kto čaká 

a číta, ten sa dočká. Dovidenia o rok, malí čitatelia.  
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