
       Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

   Do Kysuckej knižnice zavítali rozprávkové postavičky 

Čadca (25. február 2016) - V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, sme v piatok 19. februára po 17. hodine mohli stretnúť princezné, víly, 

rytiera, vodníka i draka. Po roku sa opäť konal karneval pre najmladších čitateľov knižnice a 

ich rodičov. 

Po úvodnom privítaní všetkých hostí, tety knihovníčky vyzvali rozprávkové 

postavičky, aby sa slávnostne predstavili svojim kamarátom. Deti so zatajeným dychom 

počúvali tetu knihovníčku Petronelu Gavenčiakovú, ktorá celé podujatie moderovala a 

usmerňovala. Všetci prítomní sa dozvedeli, že po knižnici sa občas potuluje záhadný 

knižničný škriatok. Jednou z úloh malých účastníkov bolo nakresliť tohto škriatka podľa 

vlastných predstáv a dať mu výstižné meno. Tak sme sa zoznámili so škriatkom 

Knihovníčkom, Bukvom, Miškom Knižkom, Knihoškriatkom Veselým a ďalšími. Po 

tvorivých zadaniach, deti súťažili v rozličných zábavných úlohách ako fúkanie balónika, 

skákanie škôlky, lezenie cez tajomný tunel a nechýbali ani otázky, ktoré mali overiť ich 

znalosti z obľúbených rozprávok. Za každú splnenú úlohu dostali na krúžok s poradovým 

číslom masky farebnú rozprávkovú pečiatku.  

Súťažnú časť striedali spoločné tance rodičov s deťmi a pohybové hry. “Každý rok sa 

snažíme pripraviť nové súťaže a prekvapenia. Tešíme sa z toho, že si rodičia vždy nájdu čas a 

zhotovujú so svojimi ratolesťami neobyčajné masky a sme veľmi radi, že sa zapájajú aj do 

hier,” zhodnotila karneval Petronela Gavenčiaková. Nezabudla oceniť ani snahu hlavných 

aktérov karnevalu: “Chceme pochváliť deti za kreatívne riešenie našich úloh i za bohaté 

vedomosti o rozprávkovom svete, ktoré ponúka nádherná rozprávková ríša detských kníh.” 

Pred záverečnou tanečnou zábavou tety knihovníčky odmenili deti s najkrajšími 

rozprávkovými maskami. Ocenenie si odniesla aj naša najmladšia účastníčka, ktorá k nám 

priplávala ako Ariela, malá morská víla. Nezabudlo sa ani na tých, ktorým sa neušlo 

umiestnenie na prvých priečkach. Každý detský účastník bol odmenený malým darčekom.  

Obdobie fašiangov a karnevalov knižnica ukončila síce o niekoľko dní neskôr, no 

veselá atmosféra, radosť detí a spokojnosť rodičov s priebehom podujatia potvrdzujú, že sa 

oplatí občas urobiť výnimku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli na Rozprávkový karneval 

zabaviť a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 
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