
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Rozprávková „Noc s Andersenom“ v Kysuckej knižnici v Čadci. 
 

Čadca (6. apríl 2016) – Kysucká knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Čadca pripravila pre najlepších a najaktívnejších 

detských čitateľov v poradí už dvanástu rozprávkovú Noc s Andersenom. Na Slovensku ju od 

roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s generálnym 

partnerom podujatia Vydavateľstvom Slovart a mediálnym partnerom RTVS – Rádiom 

Regina. Toto medzinárodné podujatie si získava každoročne nových aktivistov z celej Európy, 

ale i USA, Kanady, Austrálie i Nového Zélandu. V tomto roku sa do Noci s Andersenom na 

celom Slovensku aktívne zapojilo takmer 10 000 detí na 235 spacích miestach. V Kysuckej 

knižnici v Čadci po bohatom celovečernom a nočnom programe zameranom predovšetkým na 

propagáciu knihy a čítania, si medzi knižkami ustlalo 26 detí. 

Účastníkov netradičnej noci v pestrých rozprávkových kostýmoch privítal v priestoroch 

Mestskej galérie zástupca primátora Mesta Čadca pán Jaroslav Velička, pracovníčka kultúry 

a medzinárodných vzťahov Katrína Šulganová a poslanci mestského zastupiteľstva Anna 

Korduliaková a Martin Klimek. Po príhovoroch a krátkom kultúrnom programe odovzdali 

zástupcovia nášho mesta deťom darčeky a zaželali príjemnú rozprávkovú noc. Sprievod 

rozprávkových postavičiek, ktorí viedli rytieri Kysuckého rozprávkového kráľovstva za spevu 

a hudby detí folklórneho súboru Makovníček z Makova rozospieval ulice mesta, rozveselil 

obyvateľov na pešej zóne i v nákupnom centre a po celodennom zamračenom dni sa napokon 

z oblakov rozosmialo i zvedavé slniečko. V knižnici pokračoval program vystúpením malých 

milovníkov kysuckého folklóru, ktorí roztancovali rozprávkové postavy a naučili ich i nový 

ľudový kysucký tanec. Rozprávkový karneval bol ukončený vyhodnotením najkrajších 

kostýmov, z ktorých najviac zaujala Malá morská víla. V tomto roku si pripomíname 180. 

výročie literárneho zrodu tejto príťažlivej rozprávkovej postavičky, ktorá očarila mnohé 

generácie detských čitateľov, rovnako ako všetky rozprávky svetového rozprávkara. Noc 

s Andersenom privítala v knižnici i ďalších sympatických a zaujímavých hostí – spisovateľa, 

publicistu a historika Miloša Jesenského a výtvarníčku a ilustrátorku Zuzanu Jesenskú – 

Kubicovú. Autorská beseda sa niesla v príjemnej atmosfére a bola naplnená množstvom 

všetečných a zvedavých otázok detí, ktoré chceli vedieť napr.: či výtvarníčka naučila manžela 

maľovať, či spolu vydali knižku, aké knižky najradšej čítali v detstve, čoho sa najviac báli, či 

sa riaditeľ Kysuckého múzeá rád vozí vláčikom, kedy začali písať a maľovať, či nás navštívili 

mimozemšťania a mnohé iné... Ilustrátorka Zuzka si pre deti pripravila vtipnú tvorivú dielňu, 



v ktorej si deti vyskúšali nakresliť svoj autoportrét so zaviazanými očami. Napokon stretnutie 

skončilo autogramiádou, pretože  všetky deti chceli na pamiatku podpis od príjemných hostí, 

ktorí svojim ústretovým a skromným postojom len potvrdili skutočnosť, že sú zároveň 

významnými osobnosťami kultúrneho, literárneho a umeleckého sveta. 

Po desiatej hodine sme priamym vstupom informovali o aktivitách v knižnici poslucháčov 

Rádia Regina a chystali sa na skúšku odvahy - nočnú návštevu cintorína. Väčšina 

nocľažníkov ju zvládla bez problémov a minútou ticha, krátkou modlitbou a zapálením 

sviečky si uctila pamiatku H. CH. Andersena i všetkých zosnulých. Nočná návšteva cintorína 

bola pre deti veľkým zážitkom a ich odvahu povzbudilo posilnenie protistrašidlovým čajom, 

ktorý bol v knižnici stále k dispozícii. Po návrate z cintorína nasledovala tvorivá dielňa, ktorá 

mala podporiť kreativitu a zručnosť detí. Každý si sám vyrobil africký hudobný nástroj – 

dažďovú palicu, ktorá sa napĺňala soľou, ryžou, alebo hrachom a podľa použitej náplne 

vydávala rôzne zvuky. Tvorivé dielne vystriedali hry, súťaže a veselá pyžamová pantomíma. 

Spacie vaky medzi regálmi kníh sa už nemohli dočkať, kedy ich konečne zohrejú neúnavní 

malí nocľažníci. Deti sa napokon podarilo odprevadiť do krásnej ríše snov vďaka filmovej 

rozprávke na dobrú noc. 

Noc s Andersenom 2016 sa úspešne skončila, bola zasa trošku iná ako tá minulá, ale 

v každom prípade netradičná, nevšedná a nezabudnuteľná. Mnohí návštevníci knižnice sa už 

tešia na tú nasledujúcu. Tešia sa i pracovníčky knižnice, ktoré si po prvýkrát vyskúšali 

kostýmy rytierov Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Kysucká knižnica v Čadci a jej 

kráľovstvo všetkých srdečne pozýva do svojho rozprávkového sveta. Dovidenia v knižnici, 

malí čitatelia.  
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