
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov  
na ceste za dobrodružstvami 

 
Čadca (11. august 2016) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja zorganizovala aj tento rok pre svojich detských 

čitateľov obľúbený tábor Knihuľko. Letný tábor malých knihovníkov z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancovanie poskytol Žilinský 

samosprávny kraj. Deti zažili od 1. do 5. augusta 2016 aj vďaka tomuto projektu 

množstvo jedinečných dobrodružstiev a spoločne objavovali krásy a zaujímavosti 

regiónov Kysúc, Liptova i Oravy. 

 

Bohatý program Knihuľka - letného tábora malých knihovníkov sa aj počas štvrtého 

ročníka uberal v intenciách svojej prvotnej myšlienky. Hlavným zámerom organizátorov tohto 

podujatia bolo oboznámiť detských účastníkov a čitateľov Kysuckej knižnice v Čadci 

s kultúrnymi, historickými, prírodnými a ďalšími osobitosťami nášho regiónu. Príťažlivou 

formou im priblížiť významné osobnosti slovenských dejín, ako aj súčasné osobnosti aktívne 

sa podieľajúce na rozvoji nášho kultúrneho a spoločenského života. Vďaka finančnej podpore 

Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu Žilinského samosprávneho kraja sa malí 

cestovatelia a tety knihovníčky mohli zoznámiť s pôvabmi troch regiónov Žilinského kraja.   

Prvý deň tábora bol venovaný Krásam Liptova. Autobus, ktorý bol účastníkom vďaka 

finančne podporenému projektu k dispozícii po celý deň, odviezol detské hlávky pokryté 

žltými šiltovkami s nápisom „Knihuľko“ najskôr do Liptovskej knižnice Gašpara 

Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Deti sa mohli v prvej verejnej knižnici na 

Slovensku veľa podozvedať o významných osobnostiach Liptova a zároveň porovnať ako to 

funguje v iných regionálnych knižniciach, či je detský úsek v ich domovskej knižnici na 

Kysuciach farebnejší a krajší. Pri tejto príležitosti teta knihovníčka Peťa vyhlásila do konca 

týždňa hitparádu najkrajších knižníc, ktoré deti v rámci tábora navštívia. Ďalšou zastávkou 

bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva ponúkajúce zaujímavé expozície, ale 

aj chvíle napätia a strašidelné skúsenosti. Deťom nechýbala odvaha pri vstupe do netopierej 

jaskyne, kde i tí najodvážnejší vstupovali s rešpektom a obavami. Najväčším zážitkom však 

bola pre všetkých návšteva ZOO Kontakt. Veď kto by sa nechcel odfotiť s malým 

medveďom, levíčaťom, či s originálnym hadím doplnkom okolo krku? 



Druhý deň sa malí bádatelia vydali Po stopách kysuckého oscarového herca, 

spisovateľa a umelca Jozefa Kronera do Staškova. Návšteva jeho rodného domu bola 

sprevádzaná pútavým rozprávaním pani lektorky o živote Kronerovcov. Skupina sa potom 

vydala po filmovom náučnom chodníku nielen spočítať všetky drevené sochy, ale aj naučiť sa 

čo-to o filmografii nášho jediného slovenského oscarového herca a kysuckého rodáka. Po 

prestávke spojenej s dobrým obedom sa deti pustili do samostatnej výtvarnej tvorby. Spoločne 

vytvorili prvú časť zážitkového obrázkového leporela, v ktorom zobrazili svoje najkrajšie 

dojmy z knihovníckych výletov a rovnako si ich mohli zapísať do svojich súkromných 

denníkov.  

Odhalenie tajomstiev Príbehov lesného chodníka v Skanzene Vychylovka, to bola 

úloha na tretí deň. Prvé tajomstvo sa ukrývalo vo vláčiku Historickej lesnej úvraťovej 

železničky. Krásna príroda a voňavý lesný vzduch učarovali každému. Za druhým tajomstvom 

sa deti museli vydať po náučnom detskom rozprávkovom chodníku. Súčasťou bolo zbieranie 

lesných plodov, počítanie ukrytých makiet zvierat v lese i detské zábavné ihrisko. Tretie 

tajomstvo sa odhalilo všetkým na tanieroch. Skvelé gazdovské zemiakové placky naplnili 

vyhladované brušká. Poobedie bolo opäť venované fantázii a tvorivosti na dokončenie 

leporela a na maľovanie trendových tričiek, ktoré si Knihuľkovia navrhli sami v priestoroch 

knižnice.  

Počas štvrtého dňa, kedy sa opäť veľa cestovalo, sa deťom postupne odkrývali 

Obrázky zo života uhorského palatína Juraja Turzu na Orave. Všetkým sa ponúkol úžasný 

pohľad na veľkoleposť a temné zákutia chodieb Oravského hradu. Pán lektor v závere 

skupinu oboznámil s tým, že počas jeden a polhodinovej prehliadky zvládli prejsť 660 

schodov. Obraz o tom, akými dopravnými prostriedkami ľudia cestovali v minulosti, poskytla 

návšteva v Múzeu šľachtických kočiarov a saní. K štvrtkovému výletu na Orave samozrejme 

patrila aj obhliadka Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, ktorou malých Knihuľkov i tety 

knihovníčky sprevádzala veselá a energická kolegyňa Alenka z Oravy. Záver dňa patril 

aktuálnej výstave obrazov a drevorezieb v Oravskej galérii a prehliadke námestia Dolného 

Kubína. Veru, „Na Orave dobre...“, na Orave sa všetkým páčilo.  

V posledný, piaty deň, ostali táborníci verní Čarovným zákutiam nášho mesta. 

S knihou v batohu sa vydali na potulky po Šeríkovom okruhu, kde bolo ich hlavnou úlohou 

zachytiť do denníka ten „naj“ zážitok z celého týždňa. Pobyt v prírode si deti spríjemnili aj 

čítaním knihy Z poľovníckej kapsy od Ruda Mórica, a samozrejme nesmel chýbať ani priestor 

na hru. Po výdatnom obede v podobe obľúbenej pizze a zmrzlinovej odmene, zaviedli 

cestovateľov posledné kroky tábora Knihuľko naspäť do knižnice. Tu, v piatkovej tvorivej 



dielni, naučila kysucká výtvarníčka Zuzana Jesenská-Kubicová deti, ako si môžu vyrobiť 

otváraciu 3D kvetinovú pohľadnicu. Záver tohto dňa a zároveň celého zaujímavého týždňa 

sprevádzalo lúčenie, vďačnosť, spoločná fotografia s pamätnými listami a samozrejme aj 

malé odmeny pre všetkých účastníkov Knihuľka - letného tábora pre malých knihovníkov. 

A ako dopadla hitparáda knižníc? Nebudeme Vás dlho napínať. Kysucká knižnica v Čadci 

ostáva pre naše kysucké deti tá NAJ. „Tento týždeň bol úžasný i náročný zároveň. Vieme, že 

pre deti býva cestovanie občas únavné, ale napriek tomu sme mali možnosť navštíviť 

množstvo miest, výstav a organizácií. Zároveň sa chcem touto cestou poďakovať všetkým 

zúčastneným inštitúciám, majiteľom podnikov, regionálnym knižniciam v Liptove a na Orave, 

kolegyniam z Kysuckej knižnice v Čadci Janke, Mirke, Zuzane a Marte za spoluprácu, deťom 

za ich účasť, tvorivé nápady, dobrú náladu a v neposlednom rade i Fondu na podporu umenia 

a Žilinskému samosprávnemu kraju.“ dodáva na záver úspešne zorganizovaného podujatia 

knihovníčka z detského úseku Petronela Gavenčiaková.  

A čo prinesie piaty ročník letného tábora Knihuľko? Na to si budeme musieť všetci 

počkať opäť jeden rok.  

 

 
                                                                                                                                     KK 

Mgr. Miroslava Barancová 
Kysucká knižnica v Čadci  

Ul. 17. novembra 1258  
02201 Čadca  

LATITUDE 49°26'12,154"N  
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