
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Rozprávky večných detí 4 

Čadca (5. december 2018) – "Rozprávočka, rozprávka, odhaľ nám svoje tajomstvo. Si 

naozaj len vymysleným príbehom, ktorý je plný neskutočných bytostí, rozličných príhod a 

nekončiacich dobrodružstiev, alebo si tak skutočná, až tomu nevieme uveriť?" Dvere 

rozprávkového sveta sú otvorené pre každého, kto na ne túži zaklopať. Kysucká knižnica v 

Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na ne zaklopala v rámci 

projektu "Rozprávky večných detí" už po štvrtý raz. Podujatie, ktoré je určené pre mentálne 

postihnuté alebo inak znevýhodnené deti a mládež sústredené v sociálnych zariadeniach, 

špeciálnych školách, ale aj žijúce v rodinách v rámci kysuckého regiónu, sa opäť podarilo 

uskutočniť vďaka podpore Dotačného systému Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaniu 

Žilinského samosprávneho kraja. 

 Cyklus podujatí "Knižnica je môj vesmír" zameraný na kreatívnu prácu s knihou, 

textom, či ilustráciou ponúkol vo svojich čiastkových literárno – výtvarno – dramatických – 

tvorivých dielňach názvy tém, na ktoré sa zúčastnené deti mohli prejaviť svojou hravosťou, 

fantáziou, nadaním a neraz i svojským humorom. Od septembra do novembra 2018 nielen cez 

knihy, ale i farbičkami a so štetcami v ruke zistili, aké to je cestovať Z knižnice do vesmíru a 

navštívili Knižné planetárium. Vďaka svojej zvedavosti zažili Putovanie pravekom a nebáli sa 

zvolať Dinosaury, z knižky von! Rekordy a neobyčaje objavovali opäť vďaka knihe a 

netradičným ilustráciám - Naj, naj, naj v knihe vyhľadaj a zaujala ich aj Sova Agáta a 

tajomstvo kysuckého lesa. A nakoniec, žeby aj kniha bola tajnostkárka? Veru, pretože 

kamaráti sa dozvedeli, že Angalusa Patalusa v knižke nenájdeš a ani Nerastenka opadavá v 

knihe nerastie. Svet "večných detí", ktoré ostávajú deťmi i v dospelom veku, je svetu 

rozprávok bližší, než akýkoľvek iný. Spočíva v láskavosti, dôvere a čarovnej jednoduchosti. 

Ich jedinečný originálny prejav je práve vďaka ich hendikepu nezameniteľný. Výsledné práce 

šikovných rúk koordinátorky podujatia, Petronela Gavenčiaková, Miroslava Rosinová a 

lektorka Martinka Piteľová, spracovali do náučných kartičiek. Tie boli prezentované a 

odovzdané jednotlivým zúčastneným zariadeniam na spoločnom záverečnom decembrovom  

stretnutí všetkých účastníkov pod názvom VYTVORILI SME PRE VÁS. Rovesníci si tak 

mohli vzájomne obzrieť a pochváliť svoje tvorivé a maliarske úspechy, alebo sa len 

jednoducho inšpirovať či potešiť. "Účasť na realizácii cyklu podujatí „Rozprávky večných 

detí 4“ s handicapovanými deťmi bola pre mňa veľká výzva. Táto skúsenosť bola pre mňa 

skutočne prínosná, zaujímavá a zmysluplná. Deti boli veľmi snaživé, pracovité, a napriek 



svojmu handicapu veľmi tvorivé a šikovné. Aj keď zvolené aktivity neboli z môjho pohľadu 

obzvlášť náročné, bolo vidieť, že niektoré deti museli vynaložiť pri práci skutočne veľké úsilie. 

Práve to si nesmierne vážim a teším sa z toho, že každé jedno dieťa malo snahu, vôľu svoje 

„dielko“ dokončiť a malo z neho očividnú radosť. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť 

takejto akcie a mala tak príležitosť stretnúť nových ľudí, aspoň z časti spoznať život detí zo 

špeciálnych škôl a sociálnych zariadení v našom okolí." hodnotí svoju skúsenosť lektorka 

podujatia Martinka Piteľová. 
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