Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

„Poď, budem Ti čítať!“

Čadca (10. december 2015) –

S prvou horiacou adventnou sviečkou sa v Kysuckej

knižnici v Čadci (ďalej len „knižnica“), začína čarovné obdobie. Predvianočná nálada
a tajomno, ktoré so sebou tento najkrajší čas v roku prináša, nenechali na seba dlho čakať.
Túžba obdarovať detské srdcia nevšedným darom viedla k zapojeniu sa knižnice do
celoslovenského projektu a k zorganizovaniu skvelého podujatia s názvom Celé Slovensko
číta deťom aj na Mikuláša.

Kysucká knižnica, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja v spolupráci s Centrom voľného času (ďalej len „CVČ“), pripravili pre deti základných
škôl predpoludnie plné prekvapení a atmosféry, na ktorú sa nezabúda. Adventný venček
rozprávok a piesní otvorili svojimi jedinečnými hlasmi Liliana Murčová s pesničkou „Vráť mi
tie hviezdy“ a Pavlínka Mydleková, ktorá zaspievala „Let it be“ od známej skupiny Beatles.
Deti si s nimi tíško pospevovali a tešili sa na ďalší priebeh podujatia. Po príhovore a uvítaní
všetkých prítomných tetami knihovníčkami, Petronelou Gavenčiakovou a Miroslavou
Barancovou, nasledovalo veselé rozprávanie o slovenských vianočných zvykoch a tradíciách.
Niektoré deti prezradili aj svoje tajné vianočné želania, iné si ich zapísali na papier a vhodili
do truhlice, z ktorej všetky listy poputujú k Ježiškovi. Čítania adventného príbehu „Chlpatý
vianočný darček“ o neposlušnej Natálke, ktorá veľmi túžila po psíkovi a nakoniec sa nechcela
oň starať, sa ochotne ujali naši hostia, pracovníci CVČ Radoslav Nekoranec a jeho milá
kolegyňa Miladka Strýčková. Tí nezabudli pripomenúť deťom skutočné posolstvo a hodnotu
vianočných sviatkov, že láska a úsmev sú zadarmo a majú väčšiu cenu, než čokoľvek iné.
„Vianoce sú skutočne magickým obdobím, a som veľmi rada, že mnohé deti si to pravé čaro
ešte stále uvedomujú, bez ohľadu na hromadu darčekov. Tieto podujatia sú už len takým
milým podčiarknutím toho, čo je zrejmé – no predsa jedinečné.“, dodáva s dojatím v hlase
Petronela Gavenčiaková. Ale keďže aj malý darček poteší, nedalo sa odolať. Po záverečnom
hudobnom vstupe a potlesku, ktorý značil vďaku a radosť z vydareného stretnutia, decká
v tvorivej dielni vyrábali zo zápalkových škatuliek malé dekorácie, ktorými pomohli ozdobiť
vianočný stromček v knižnici. Na druhý deň pokračovalo čítanie vystúpením Zuzany
Zuzčákovej Gacíkovej, ktorá deťom porozprávala o najkrajších klenotoch našej ľudovej

slovesnosti – povestiach. Prečítala najstaršiu písomne zachovanú regionálnu povesť z Kysúc a
deti sa aktívne zapojili do tvorivej výtvarnej dielne. Spoločne nakreslili postavu svetlonosa,
ktorý patril spolu s vodníkom, vílami a bosorkami k najviac zobrazovaným démonickým
postavám kysuckých rozprávok a povestí. Doktorandka Žilinskej univerzity a členka
folklórneho súboru Jedľovina deťom na záver zaspievala známu ľudovú pesničku.
Prvý adventný týždeň ukončilo úprimné prianie štedrých a nezabudnuteľných vianočných
sviatkov, ale aj nedočkavosť z nasledujúcich podujatí, ktoré budú v knižnici pokračovať
adventnými čítaniami až do 22. decembra 2015. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali naše
pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
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