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Dni ruskej literatúry v Kysuckej knižnici v Čadci 
 

     Čadca (14. jún 2018) – Žilinský samosprávny kraj ako hlavný organizátor a Kysucká 

knižnica v Čadci pripravili pre študentov a čitateľskú verejnosť podujatie organizované 

v rámci „Dní ruskej literatúry v Žilinskom samosprávnom kraji.“ V Čadci sa dňa 12. júna 

2018 uskutočnilo stretnutie a autorská beseda so spisovateľom a výtvarníkom Jurijom 

Zverlinom a učiteľkou ruského jazyka Innou Manaenko z Petrohradu.  

Podujatie sa v Čadci začalo otvorenou hodinou ruského jazyka v Gymnáziu Jozefa Miloslava 

Hurbana a pokračovalo v Kysuckej knižnici v Čadci (ďalej len „knižnica“). Hostí z ďalekého 

Petrohradu vítala v knižnici ruská populárna hudba a prednášková miestnosť vyzdobená farebnými 

symbolmi a štandardami Ruskej federácie. Podujatie moderovala a tlmočila Irina Školníková, ktorá 

na úvod predstavila i svoju úspešnú vokálnu skupinu. V jej podaní zazneli krásne ruské piesne a 

navodili príjemnú atmosféru, ktorá pokračovala predstavením hostí. Jurij Zverlin, 

spisovateľ, publicista, ale i úspešný výtvarník, dizajnér, autor animovaných filmov a tvorca knižnej 

grafiky priblížil svoju tvorbu a zaujímavosti zo svojho pestrého života. Jeho vystúpenie bolo 

neformálne a veľmi vtipné, doplnené i premietaním krátkych animovaných filmov. Okrem 

stručného prierezu literárnej tvorby, ktorá je určená deťom i dospelým, priblížil svoje zážitky 

z dobrodružnej plavby na lodi chrániacej obchodné plavidlá v Indickom oceáne pred nájazdmi 

pirátov. Počas podujatia prebiehajúceho v ruskom jazyku sa rozvinula živá a podnetná diskusia 

zameraná na tvorbu autora, jeho záujmy, ale i na život mladých ľudí v súčasnom Rusku. Beseda 

bola ukončená piesňou „Aký prekrásny je svet,“ ktorú si spoločne zaspievali študenti i ruskí hostia. 

Po spoločnom fotografovaní nasledovala prehliadka priestorov knižnice a výstavy ruskej literatúry. 

Pani Inna Manaenko sa pri odchode vyjadrila: „Sme na Slovensku prvýkrát a sme očarení vašou 

knižnicou. Všetko sa nám tu veľmi páči. Máte tu úžasné kultúrne centrum, kde sa dejú fantastické 

veci. Určite budeme niektoré aplikovať u nás v Petrohrade.“ Za úspešný priebeh podujatia sa 

chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na ňom organizačne podieľali, pánovi Petrovi Polákovi zo 

Žilinského samosprávneho kraja, Irine Školníkovej a predovšetkým učiteľkám stredných škôl pani 

Milade Rypákovej a Oľge Králikovej.  
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