
Literárny tábor KNIHUĽKO 

 Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja opäť pripravila pre našich detských čitateľov denný literárny tábor pod názvom 
KNIHUĽKO v období od 4.8. – 8.8.2014. 
Na základe pozitívnych ohlasov minuloročného tábora, ktorý  umožnil deťom spoznať rodiská 
kysuckých literátov (Turzovka, Staškov, Raková, Čadca), pokračovalo v tomto roku  
putovanie s knihou a deti s doprovodom navštívili ďalšie významné miesta regiónu Kysúc.  
Aktivity tohtoročného literárneho  tábora ovplyvnilo v značnej miere  počasie, ktoré  však deti 
neodradilo a úspešne absolvovali nasledovný program: 

• V pondelok v Kysuckej knižnici deti počas tvorivej dielne vyhotovili rozprávkové 
vankúše,  ktorými skrášlili a obveselili interiér detského oddelenia. V popoludňajších 
hodinách deti spoločne navštívili škriatka Vendelína v Kysuckej tlačiarni v Čadci.      

• Utorokove Hádankovo v rozprávkovej miestnosti v knižnici zamotalo deťom hlávky 
a získali prvé táborové ceny. Počas netradičného čítania  v čase prázdnin nahliadli 
spoločne do nevšedných šľabikárov celého sveta v expozícii Kysuckého múzea, kde  
deti prekvapili čítaním v  ruskom a aj anglickom jazyku. 

• Streda patrila návšteve Krajskej knižnice v Žiline. Počas exkurzie mali deti možnosť 
získať prehľad o službách jednotlivých oddelení knižnice. Za rozprávkovým príbehom 
„Lietadlá 2“ sa deti presunuli do 3D kina Obchodného centra Mirage v Žiline. 

• Vrch Bobovec v Starej Bystrici učaroval deťom vo štvrtok nielen krásou prírody, ale 
aj Javorníckymi rozprávkami v podaní hosťa – autora danej knihy p. Petra Kubicu. Pri 
rozhľadni na vrchole Bobovca autor spoločne s deťmi rozprávky nielen čítal, ale 
pútavo priblížil aj proces vzniku rozprávok. Po absolvovaní pešej túry deťom učaroval 
jediný slovenský orloj na námestí Obce Stará Bystrica, kde sa zároveň oboznámili 
s históriou obce a vznikom orloja.  

• V piatok na pútnickom mieste na hore Živčáková sa rozoznel mariánsky biblický 
príbeh v podaní detí, ktoré sa po namáhavom výstupe posilnili čistou vodou 
z prameňa. Rozprávkové preliezky, lavičky, šmýkačky rozveselili deti a slávnostne 
ukončili program spoločne prežitého týždňa. 
Pozývame všetkých  účastníkov  letného  tábora na stretnutie  vo štvrtok 28. augusta 

2014 v Kysuckej knižnici v Čadci, kde budú deťom odovzdané účastnícke listy, vecné ceny 
a CD nášho denného literárneho tábora Knihuľko. Knižnica ponúka svoje služby detským 
čitateľom celoročne. Podujatia a aktivity, ktoré sa pravidelne organizujú i v hračkotéke a 
v rozprávkovej miestnosti, ponúkajú príjemne  strávené chvíle v knižnici - napr. slávnostný 
zápis za čitateľov Kysuckého rozprávkového kráľovstva, ktoré si tento rok pripomína 10. 
výročie založenia. Tešíme sa aj na ďalšie netradičné čítania na netradičných miestach, 
adventné čítania a mnohé ďalšie podujatia.  
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3BgMwqVUKq8&feature=youtu.be 
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