
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 
 

Leto v knižnici 
 

Čadca (júl – august 2020) Tohtoročné leto, poznačené bezpečnostnými hygienickými 

opatreniami nezabránilo prázdninujúcim deťom, aby si naplno užili voľné dni. Kysucká 

knižnica v Čadci (ďalej len knižnica) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 

kraja pripravila pre detských čitateľov a návštevníkov počas dvoch letných mesiacov pestrý 

program zábavných a tvorivých dopoludní. Každú stredu od 10.00 hod. ožila knižnica 

štebotom detí, ktoré sa chceli zabaviť, zasúťažiť, niečo nové sa naučiť, alebo si vytvoriť pekné 

vecičky do svojej izbičky. Účasť na podujatiach a tvorivých dielňach bola naozaj hojná, čo 

nás veľmi potešilo.  

V interiéri knižnice bolo povinné rúško, ktoré nám trošku prekážalo, nezabránilo však tomu, 

aby sa nielen deti, ale i dospeláci pustili s chuťou do práce. Radosť nám vždy urobilo pekné počasie 

a mohli sme sa presunúť do vonkajšieho priestoru letnej čitárne. Hry, súťaže a tvorivé dielne na 

slniečku a čerstvom vzduchu obohatili účastníkov potrebným vitamínom D a pozitívnou energiou. 

Účastníci podujatí si z knižnice odniesli okrem požičaných kníh aj maľované kamienky, na ktoré si 

namaľovali rybičky a rôzne morské príšerky. Čarovný hrad vytvorený z rúrok toaletného papiera 

preveril u detí zručnosť a fantáziu. Farebný ozdobný štipec si detskí čitatelia vytvorili podľa svojich 

vlastných predstáv tak, aby upútal hlavne rodičov. Na ňom im mohli potom zanechať milý alebo 

vtipný odkaz. Hádanky z klobúka potešili všetky súťažiace deti a turnaj v spoločenskej hre 

„Človeče, nehnevaj sa!“ preveril počítanie i trpezlivosť u detí, ale aj  u ich rodičov. Aj papierová 

žabka, ktorú si vyrobili z pestrého papiera skákala nielen v knižnici, ale určite potešila deti aj doma. 

Filmové rozprávky a ich hrdinovia mali takisto svoje miesto v prázdninovej zábavnej ponuke. 

Vytvorenie imaginárneho rozprávkového hrdinu a vymýšľanie jeho nových zážitkov a vzrušujúcich 

príbehov, to všetko malo podnietiť fantáziu a predstavivosť detí. Počas leta sme privítali v knižnici 

i rôzne letné tábory z CVČ Čadca, Akadémie vzdelávania, Letné školy i tábory z cestovnej agentúry 

„Loratour“. Okrem zážitkov a príjemne strávených chvíľ v peknom prostredí si deti odniesli 

i vedomosti z oblasti prírody, kde sa dozvedeli veľa nového. Potešili nás i pekné fotografie od 

našich detských čitateľov, ktorí sa zapojili do fotografickej súťaže „Objektívom spod rúška“. Veľmi 

pekné zábery z prázdnin nás zaviali do rôznych kútov našej vlasti, ktoré deti navštívili počas leta. 

V knižnici je vytvorená výstavka a na autorov fotografií čaká sladká odmena. Veríme, že budúci 

rok sa situácia stabilizuje, pominú hygienické obmedzenia a znovu sa v zdraví stretneme počas 

prázdnin v knižnici a v priestoroch letnej čitárne. Tešíme sa na nové krásne zážitky a ďalšie 

nádherné leto. 
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