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Nakresli si Betlehem 
 
 

„Na nebesiach nad betlémom svieti jasná hviezdička 
a v Betléme, hľa, uspáva Jezuliatko mamička“. 

 
 Tradícia vianočných betlehemov sa vyvíja už po stáročia a neodmysliteľne patrí spolu 
s vianočným stromčekom k atmosfére vianočných sviatkov. 
Symbolom Vianoc – času neobyčajného poetického čara, spomienok na detstvo, s hlbokými 
natrvalo zapísanými zážitkami – bývali v minulosti betlehemy a betlehemské hry, a až neskôr 
k nim pribudol tradičný vianočný stromček.  
Betlehem alebo jasličky sú umeleckým vyobrazením biblického príbehu narodenia Ježiša 
Krista. Prvý betlehem vytvoril už v roku 1223 svätý František z Assisi v talianskej Umbrii. So 
svojimi priateľmi priviedol do jaskyne živého osla a zinscenoval scénku so sv. Jozefom, 
Pannou Máriou a Ježiškom v jasličkách. V jaskyni, ktorú premenil na kaplnku, slúžil kňaz 
prvú vianočnú polnočnú omšu. A tak vznikol betlehem a polnočná omša – symboly 
vianočných sviatkov. Výroba betlehemov sa svojou bohatou rozmanitosťou a to nielen 
z hľadiska formy, ale aj obsahu, stala neodmysliteľnou súčasťou ľudového výtvarného 
prejavu. Podnietiť záujem súčasných detí o stáročné tradície našich predkov a upevniť ich 
vzťah k ľudovej kultúre je zámerom výtvarnej súťaže, ktorú v období nastávajúcich 
vianočných sviatkov zorganizovala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja pod názvom „Nakresli si Betlehem.“ Výtvarná súťaž je 
určená pre žiakov základných a špeciálnych škôl a  Kysucká knižnica ju organizuje už od 
roku 2004. Od roku 2008 sa na súťaži zúčastňuje i Žywiecka Biblioteka Samorzadova z 
Poľska s výtvarnými prácami  žiakmi Mesta Žywiec a tým získala súťaž medzinárodný 
charakter. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v piatok 12. decembra 2014 v Kysuckej 
knižnici. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili deti, autori ocenených výtvarných prác 
a delegácia našich milých hostí Mesta Žywiec pod vedením riaditeľky Zywieckej Biblioteky 
Samorzadovej pani Heleny Kupczak. Na otvorení výstavy ich srdečne privítala a odovzdala 
diplomy a ocenenia PhDr. Janka Bírová, poverená vedením Kysuckej knižnice. Súčasťou 
týchto medzinárodných stretnutí je i bohatý kultúrny program. Tento rok slávnostnú 
atmosféru spríjemnili betlehemské hry v podaní žiakov Základnej školy Rázusova pod 
vedením Mgr. Boženy Štrbovej.  
Výstavu týchto milých výtvarných prác si môžu návštevníci Kysuckej knižnice pozrieť do 
konca januára 2015. Úspech a vysoká účasť súťažiacich zaväzuje organizátorov pokračovať 
v kontinuite predchádzajúcich ročníkov a vyhlásiť súťaž aj v roku 2015. 
  
 
 
 Popiska k fotografiám:  
12. december 2014: Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výtvarnej súťaže Nakresli si 
betlehem 2014 za účasti poľskej návštevy z Biblioteky Samorzadovej Žywiec z Poľska. 
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