TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI
Môj rozprávkový svet 2017
Čadca (2. máj 2017) – Farby, farby, farbičky - o pozitívnych účinkoch farieb na náladu
človeka počul azda už každý z nás, ak ich všakspojíme s čarovným svetom rozprávok
a nežnosťou detskej kresby, čaká nás neuveriteľný zázrak, ktorý je potešením nielen pre oko,
ale zaiste rozradostí i nejedno srdiečko. Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadala v tomto roku ďalší,
v poradí už 14. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže detí materských škôl Môj rozprávkový svet.
Pohľad na svet rozprávok detskými očami je skutočným pohladením duše. O tom, že
detičky radi kreslia, maľujú i vyfarbujú, nemôže byť pochýb, keďže do súťaže bolo
odoslaných 145 prác zo 17 materských škôl, čo je opäť viac ako predchádzajúci rok.
U mnohých detí však badať už v tomto ranom veku nepopierateľný náznak talentu a citu pre
detail. Škôlkari sa vo svojich ilustračných skvostoch obracali najčastejšie k tradičným
rozprávkam a rozprávkovým hrdinom ako sú Janko a Marienka, O červenej čiapočke, Tri
prasiatka, Išlo vajce na vandrovku, Popoluška a k mnohým ďalším. Z množstva výtvarných
prác, ktoré do knižnice prišli, bolo spolu40 ocenených.
Slávnostného otvorenia vernisáže sa ujalipani riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci
Janka Bírová a tak ako po minulé roky, deťmi obľúbená pracovníčka Úseku literatúry pre deti
a mládež, Peťka Gavenčiaková. Obe dámy už v úvode sňali „klobúk dolu“ pred nadanými
detskými ilustrátormi a pochválili ich úsilie a tvorivosť, a samozrejme i snahy pedagógov,
rodičov a starých rodičov, ktorých bolo na samotnom podujatí viac než dosť. So svojou
šikovnosťou sa chceli pochváliť aj iní účastníci programu, dievčatká z materských škôl
Podzávoz, Raková a Fraňa Kráľa – Emka, Tamarka, Nikolka, Emka a Nelka, ktoré piesňou
a básničkami spríjemnili priebeh podujatia a motivovali i ďalších kamarátov k nebojácnym
speváckym výkonom. Po peknom kultúrnom programe pristúpili tety knihovníčky
k očakávanému odovzdávaniu darčekových balíčkova pamätných listov, ktoré mali tento rok
motív začarovaného lesa. Autori a autorky jedinečných detských kresbičiek sa pri preberaní
ocenení nevyhli ani všetečným otázkam o rozprávkovom svete, z ktorého čerpali svoje
námety, a poniektorí sa smelo pochválili svojimi prípravami na čakajúce školské povinnosti.
„Do knižnice nám tento rok prišli naozaj krásne a kreatívnedielka. Nebolo vôbec
jednoduché vybrať z nich to najkrajšie či najoriginálnejšie. S kolegynkami by sme s veľkou
radosťou ocenili všetky. Keďže takúto možnosť nemáme, tešíme sa, že deti nestrácajú
motiváciu a chuť k tejto krásnej tvorivej aktivite a ďakujeme za každý jeden výkres, ktorý nám

bude najbližší mesiac spestrovať nielen priestory knižnice, ale i každodennú náladu.“ dodáva
teta knihovníčka Peťka.
Podujatie ukončil radostný potlesk, ktorý patril predovšetkým nádejným detským
maliarom a maliarkam, ale samozrejme i všetkým zúčastneným. Po spoločnej fotografii aj so
škriatkom Vendelínom, ktorý Kysuckú knižnicu nepretržite stráži, si detičky a dospelí mohli
zobnúť z malého pohostenia a s dobrotou v ruke si obzrieť výstavu malebných detských
výtvorov, ktoré budú v knižnici v priestoroch Úseku literatúry pre deti a mládež
sprístupnenénávštevníkom počas celého mesiaca máj 2017. Príďte si spríjemniť deň
prehliadkou krásnych výkresov našich šikovných detí.
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