Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
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Betlehemské vianočné čaro v knižnici

Čadca (16. december 2015) – Priestory Kysuckej knižnice v Čadci ožili v piatok 11.
decembra 2015 hudbou, spevom a príťažlivým adventným odpoludním venovaným
slávnostnej vernisáži výtvarných prác detí, ktoré sa zapojili do slovensko-poľskej výtvarnej
súťaže pod názvom „Nakresli si betlehem“.
Kysucká knižnica v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja sprístupnila už tradičnú výstavu detských výtvarných prác žiakov
základných a špeciálnych škôl. Do 11. ročníka tejto súťaže sa zapojilo desať základných a
špeciálnych základných škôl z celého regiónu Kysúc, ktoré zaslali viac ako 150 výtvarných
detských prác znázorňujúcich svätú rodinu a betlehem. V tomto ročníku súťaže pribudli aj
práce žiakov Prímy a Sekundy Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a dúfame že v ďalších
ročníkoch sa s nimi opäť stretneme. V posledných rokoch sa výstava stala medzinárodnou
vďaka aktívnej účasti detí z družobného poľského mesta Žywiec. V knižnici sme s radosťou
uvítali riaditeľku Mestskej knižnice v Žywci, pani Helenu Kupczak, ktorá priviedla i malých
poľských účastníkov súťaže. Slovenské i poľské deti obdivuhodne zvládli tematiku
zobrazenia narodenia Ježiša Krista a v každom obrázku zanechali kus svojej výtvarnej
zručnosti, ktorou sa teraz môžeme potešiť pri prehliadke tejto výstavy. Ďakujeme všetkým
rodičom a pedagógom, ktorí s deťmi vytvorili pôsobivé maľby a kresby betlehemu. Príjemnú
atmosféru slávnostného vyhodnotenia podčiarklo milé a krásne vystúpenie Speváckeho
a komorného združenia žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci,
ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za celoročnú spoluprácu pri kultúrnych
podujatiach našej knižnice.
Výstavu nádherných detských výtvarných prác pod názvom „Nakresli si betlehem“ 2015 si
čitatelia a návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci môžu prezrieť v priestoroch úseku pre deti a
mládež od 11. decembra 2015 do 30. januára 2016.
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