Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Čarovná „Noc s Andersenom“ s „Fantastickými rozprávkami“.
Čadca (5. apríl 2017) – Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, ktoré na Slovensku
koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s Vydavateľstvom
Slovart a mediálnym partnerom RTVS – Rádiom Regina, zaznamenalo opäť veľký
záujem malých čitateľov. Už 17. ročník podujatia, ktorý sa uskutočnil 31.3. – 1.4.2017,
zaznamenal celkovo 1 679 zapojených knižníc a škôl za účasti 98 000 detí z celého sveta.
Slovensko sa pripojilo 239 spacími miestami, medzi ktorými nechýbala ani Kysucká
knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Výnimočným
zážitkom pre deti bolo slávnostné uvedenie novej rozprávkovej knižky „Fantastické
rozprávky“, autorov Antona a Bohuslavy Pajonkových. Ďalšia nezabudnuteľná čarovná
noc v knižnici bola venovaná spomienkam na svetového, ale i kysuckého rozprávkára.
Podujatie sa už tradične začalo sprievodom detí v rozprávkových kostýmoch pešou zónou
mesta a prehliadkou expozícií Kysuckého múzea v Čadci. Pracovníčka múzea pani Darinka
Hnidková zaujala návštevníkov odborným výkladom o jarných a veľkonočných zvykoch
nášho ľudu. Deti si pozreli výstavu kraslíc a tradičných ľudových výrobkov i dokumentárny
film o vzácnych a chránených zvieratách, svišťoch. Po návšteve Kysuckého múzea v Čadci
privítali v knižnici účastníkov netradičnej noci členovia Historického spolku svätého
Šebastiána z Krásna nad Kysucou. Slávnosť začala vernisážou výstavy ilustrácií Tibora
Paštrnáka, grafika a dizajnéra vydavateľstva Magma v Čadci, ktorý novú rozprávkovú knižku
oživil príťažlivými kresbami. Svoje diela vytvára digitálne s využitím Photoshopu
a grafického tabletu a deti si so záujmom pozreli všetky jeho práce. Členka historického
spolku a spisovateľka Ľubica Podoláková priblížila deťom tvorbu kníh v minulosti a krásne
stredoveké iluminované texty vytvárané mníchmi. Postupne prešla k tvorbe súčasnej knihy
a objasnila, čo všetko predchádza jej konečnému vydaniu. Členovia svätého Šebastiána
v historických kostýmoch priniesli truhlicu s novými knižkami a usadili do kresla kráľovnú
večera, spoluautorku nových Fantastických rozprávok – Bohuslavu Pajonkovú. Prvý rytier
Kysuckého rozprávkového kráľovstva oboznámil prítomných so životom a tvorbou zosnulého
kysuckého rozprávkara Antona Pajonka formou audiovizuálnej prezentácie. Kniha bola
slávnostne pasovaná čarovným mečom stredovekého rytiera

a vyslaná do sveta detí a

literatúry. Po rozhovore rytiera s kráľovnou a ilustrátorom prečítal Jurko Minarovič rozprávku
z novej knižky. Knižku Fantastické rozprávky, ktorú vydalo vydavateľstvo Magma v Čadci
venovala autorka i ďalším deťom oblečeným v pestrých rozprávkových kostýmoch. Štedrá

kráľovná Bohuslava priniesla pre deti darčeky i sladké prekvapenie, tortu v tvare knižky.
Ilustrátor Tibor taktiež potešil deti a obdaroval ich magnetkami so svojimi kresbami. Po
autogramiáde a fotografovaní sa účastníci rozlúčili s významnými hosťami a pokračoval ďalší
program čarovnej noci.
Deti si obliekli farebné tričká, vytvorili tri tímy a zápolili v pripravenej súťaži, ktorá je známa
z televíznych obrazoviek pod názvom „Milujem Slovensko“. Otázky o našej krajine, ale
i slovenské príslovia, pesničky a hádanky nerobili súťažiacim veľké problémy. Svoje
vedomosti a výtvarný talent mohli taktiež prejaviť v tvorivej dielni – tvorbe propagačného
plagátu o Slovensku. Všetci preukázali, že svoju rodnú krajinu dobre poznajú, sú šikovní
a sčítaní. Vyrovnaný výsledok súťažných tímov znamenal, že o víťazovi, oranžovom tíme –
Otravné pomaranče, muselo napokon rozhodnúť koleso šťastia. Odborná porota však udelila
veľkú pochvalu aj červenému tímu, ktorý pri súťažných úlohách prejavil najlepšiu súčinnosť a
spoluprácu.
Účastníci sa tento rok tešili na skúšku odvahy - nočnú návštevu cintorína. Väčšina
nocľažníkov ju zvládla bez problémov a krátkou modlitbou a zapálením sviečky si spoločne
uctili pamiatku Andersena, Antona Pajonka i všetkých zosnulých. Po návrate z cintorína
nasledovala tvorivá dramatická dielňa, ktorá mala podporiť kreativitu a komunikačné
schopnosti detí. Tri súťažné skupiny dostali úlohu zdramatizovať ľubovoľnú rozprávku
a predstaviť ju v krátkej divadelnej scénke. Prvenstvo v tejto súťaži získal tím modrých –
Šmolkovia, ktorí zaujali príťažlivou scénou a kulisami, vtipnými dialógmi i zvukovými
efektmi. Súťaže a tvorivé dielne doplnila veselá pyžamová party. Spacie vaky medzi regálmi
kníh sa už nemohli dočkať, kedy ich konečne zohrejú neúnavní malí výmyselníci. Dlho po
polnoci sa napokon podarilo odprevadiť deti do ríše snov vďaka filmovej rozprávke na dobrú
noc.
Čarovná Noc s Andersenom 2017 sa úspešne skončila ránom 1. apríla, po ktorom nasleduje
výročie narodenia H.CH. Andersena a celý svet si pripomína i Medzinárodný deň detskej
knihy. Dvadsaťštyri malých rozprávkových nadšencov spolu s pracovníčkami knižnice tento
sviatok náležite oslávili a prežili spolu nevšednú a nezabudnuteľná noc. Kysucké rozprávkové
kráľovstvo v Kysuckej knižnici v Čadci sa teší na ďalšie spoločné stretnutia a všetkých
malých i veľkých čitateľov srdečne pozýva do svojho rozprávkového sveta. Dovidenia
v knižnici, priatelia.
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