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Váţení čitatelia, 

 

do rúk sa vám dostal zborník s príspevkami 

zo vzdelávacieho seminára určeného pre knihovníkov 

verejných a školských kniţníc Ţilinského kraja, ktorý 

Kysucká kniţnica v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja 

zorganizovala pod názvom „Optimálna kniţnica – 

súčasť rozvojového programu mesta a obce 

v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“ uţ po 

tretíkrát. Toto odborné knihovnícke podujatie bolo 

zamerané na prácu s deťmi vo veku od 3 do 10 rokov 

v kniţniciach. 

 Organizátor odborného seminára si dal za 

cieľ pomôcť malým a stredným kniţniciam pochopiť 

význam práce s deťmi a mládeţou, dať im návody na 

realizáciu podujatí, aby bez obáv mohli pripravovať 

podujatia a aktivity podporujúce záujem detí 

a mládeţe o čítanie, knihy, kniţnicu.  

 

 

Seminár otvorila, hostí privítala a následne 

programom sprevádzala riaditeľka Kysuckej kniţnice v Čadci – PhDr. Janka Bírová, ktorá okrem 

iného zdôraznila význam ďalšieho vzdelávania knihovníkov pre ich odbornú knihovnícku prácu. 

Zdôraznila význam Kysuckej kniţnice v Čadci ako metodického a vzdelávacieho strediska pre verejné 

kniţnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.  

Na seminári odzneli tri hlavné príspevky: 

- PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.: „Postavenie kniţnice pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti“;   

- Mgr. Eva Cíferská: „BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre detí – významný článok 

propagácie literatúry pre deti a mládeţ na Slovensku“; 

- Ing. Gabriela Mikulčíková: „Čítanie detí a celoslovenské aktivity zamerané na podporu čítania. 

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY a jeho významné projekty“. 

Následne knihovníci kniţníc Ţilinského kraja odprezentovali prácu s deťmi vo vlastných kniţniciach. 

Odznelo päť príspevkov z kniţničnej praxe, ktoré poslúţili ako návod na obohatenie činnosti v 

mestských a obecných kniţniciach regiónu Kysúc a ďalších kniţníc v Ţilinskom kraji. 

 

Zostavovateľka 

 
 

  
 

Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 
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Postavenie kniţnice pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti 

 
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. 

Katedra kniţničnej a informačnej vedy 

Filozofická fakulta UK v Bratislave  
 

 

 
Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 

 

Úvod 
 

Čítanie je v našej spoločnosti jednou zo základných ľudských zručností, veď čítanie, spoločne 

s písaním a počítaním, je to prvé, čo sa v škole človek naučí. Napriek tomu sa v spoločnosti čím ďalej tým 

viac zrkadlí problém krízy čítania. Problematike detského čitateľstva sa v minulom roku venovalo niekoľko 

významných prieskumov, ktoré potvrdili trend klesajúceho záujmu o čítanie a ukázali ho v nových 

súvislostiach (Franklová 2011-2018). 

Digitálna éra zasiahla súčasný svet nebývalou rýchlosťou. Súčasnosť nám ponúka mnohé 

vymoţenosti – 3D televízor, herné konzoly, počítačové hry alebo smartfóny a gradujúci vývoj nových 

technológií zapríčiňuje, ţe niektoré staršie technológie postupne strácajú svoju silu. Pre mnohých sa čítanie 

stalo priam archaickým spôsobom trávenia voľného času i získavania informácií a v časoch informačnej 

a znalostnej spoločnosti, v ére, ktorá volá po tvorivosti, sa paradoxne spoločnosť potýka s krízou čítania 

a úpadkom čitateľských schopností (Jago 2018). Optimisti tvrdia, ţe nemusí ísť o dramatický stav, stačí sa 

obzrieť a neignorovať krízy, ktorých história čítania v minulosti prekonala niekoľko. Pravdou však ostáva, 

ţe či chceme alebo nechceme, musíme brať do úvahy fakt, ţe naši ţiaci sa umiestňujú v čitateľskej 

gramotnosti v medzinárodných meraniach PISA (2003, 2006, 2009, 2012, 2015) pod priemerom OECD, 

a tak sa s pojmami čítania a čitateľskej gramotnosti stretávame veľmi často (Procházková 2006).  

S problémom, ktorý je charakterizovaný ako úpadok čítania, sa spája celý rad otázok. Odborníci, 

ale i laici sa pýtajú: Je moţné tento stav zmeniť? Môţe byť pre rozvoj mozgu nedostatok čítania škodlivý? 

Alebo nie je nutné robiť si starosti a všetko je tak, ako má byť?  

Neurovedy sú v tomto ohľade skôr skeptické a v dôsledku krízy čítania upozorňujú na moţnú krízu 

„homo sapiens“ (pozri Digitální demence – Spitzer 2014). 
 

Čítanie ako dar  
 

Pohľad na čítanie a jeho podstatu sa v priebehu vekov menil a s ním sa menil aj prístup k výučbe 

čítania, čitateľskej výchove a príprave. Pôvodne bolo čítanie chápané ako jednoduchý proces vnímania 

a pridruţovania. Tento jednoduchý pohľad sa rozšíril neskôr o dimenziu porozumenia a tomu prislúchajúce 

myšlienkové procesy. Zhruba v polovici 20. storočia sa definície čítania inšpirovali kognitívnou vedou 

a súčasne sa začali líšiť v miere, v ktorej autori zdôrazňovali buď pragmatický alebo teoretický pohľad na 

čítanie (Košťálová 2008). V podstate sa však kognitívne teórie zhodli na tom, ţe čítanie je veľmi 

komplexný psycho-fyziologický proces, v priebehu ktorého jedinec dekóduje grafické znaky na základe 

spájania ich obsahu a formy (Sakálová 1998) a zároveň mimoriadne aktívny, interaktívny a konštruktívny 

proces vnímania a uvedomovania si významu čítaného textu, v ktorom čitateľ interaktívne s textom 

rekonštruuje posolstvo autora (Adams 1994). 
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V súčasnosti mnohí vedci prepájajú čítanie so sociálnou funkciou jazyka, nazerajú na proces 

čítania ako na výsostne osobný, ale súčasne hlboko sociálny jav. Harste (2014) tvrdí, ţe čítanie je „sociálna 

udalosť“ a Goodman vníma čítanie ako „transakčný sociálno-psycho-lingvistický proces“ (Goodman 

1994).  

            Čítanie je v kontexte detského čitateľom mimoriadne produktívne a formotvorné. Ak sa pozrieme 

na samotný proces čítania, v jeho priebehu je na prvom mieste emócia, ktorú stimuluje podnet na základe 

textu, ten vyvoláva vizualizáciu podnetov a zvedavosť (vyšší intelektuálny cit). Predstavy spojené 

s myslením dieťaťa kreujú porovnávanie so skúsenosťami a poznatkami dieťaťa a zákonite otázky, 

v ktorých je neustále prítomná jeho emocionálna angaţovanosť (Nemcová 1980). Literárny príbeh dokáţe 

dieťa vťahovať vďaka emocionalite, spontaneite a synkretickému vnímaniu, ktorými je detský recipient 

obdarený.  Absencia psychickej dištancie, respektíve neschopnosť dieťaťa oddeliť sa od príbehu, je v tomto 

prípade veľmi významná, lebo umocní formotvorné efekty literatúry (Hrdináková 2017). Uvedomovanie 

a porozumenie znamená nielen poznanie problému, ale i emocionálne nasycovanie, uspokojenie a často 

i katarziu (Nemcová 1980). 

            Z hľadiska efektov je nepopierateľné, ţe čítanie podporuje rozvoj rozumových schopností 

a predstavivosť detí, učí dieťa jazyku a emóciám a posilňuje ich sociálne cítenie (Reading2006-2018). 

Čítanie je jedným z najúčinnejších spôsobov budovania tzv. „jazykových“ neurónových spojení v rastúcom 

a rozvíjajúcom sa mozgu dieťaťa, a teda i rozvoja silného základu pre jeho kognitívny vývin (16 Benefits 

2015). Knihy ponúkajú prístup k ţivotom a príbehom mimo hraníc jeho obmedzenej priamej skúsenosti – 

k príbehom, ktoré učia byť empatickým a priateľským, silným a pevným, optimistickým a radostným (Jago 

2018).  

Dieťa, ktoré je v procese emancipácie a v neustálom boji o autonómnosť a ktoré je navyše akýmsi 

uzlíkom malých či väčších komplexov, získava prostredníctvom literárnych príbehov a) riešenia problémov 

zviditeľnených cez symboly a metafory, b) jedinečné ţivotné moţnosti a presahy za vlastnú existenciu, c) 

katarziu a zdroje pre budovanie vnútorných síl (Hrdináková 2017).   

Čítanie vzniklo ako komunikačný prostriedok, ako spôsob prenosu informácií a poznatkov 

v priestore a ich fixácie v čase. V súčasnosti, v čase, keď súperí s inými komunikačnými moţnosťami a zdá 

sa ľudstvo oň prichádza, ukazuje sa, ţe prichádza o mnoho ďalších významných spôsobilostí, ktoré sú 

práve čítaním formované. Čítanie patrí medzi najvýznamnejšie kognitívne vynálezy ľudstva, pretoţe 

zmenilo spôsob myslenia človeka, jeho vnímania sveta a vnímania krásy. Vynálezom čítania si človek dal 

nezastupiteľný a výnimočný dar.  
 

Postavenie kniţnice pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti  
 

Dospelí hrajú dôleţitú úlohu 
 

IFLA
1
 vo svojom materiáli  How libraries for children and young adults are supporting 

development by providingaccess to information (IFLA [bez dát.]) predstavuje funkcie kniţníc pri podpore 

rozvoja čitateľstva a gramotnosti. Ako jednu z najdôleţitejších uvádza, ţe poskytujú kvalifikovanú 

podporu a asistenciu, navigujú rodičov a  vychovávateľov pri rozvoji čitateľských kompetencií.   
Podľa IFLA by mali kniţnice podporovať rozvoj gramotnosti tým, ţe organizujú širokú škálu 

programov a podujatí: 

 pre deti, ktoré začínajú čítať a oboznamujú sa s čitateľskou gramotnosťou,  

 pre deti, ktoré majú problémy s čítaním, 

 spoločné programy pre rodičov a starých rodičov vzťahujúce sa na čitateľskú gramotnosť detí 

(poskytujú im aj materiály o čítaní detí), 

 organizujú programy, ktoré podporujú kreativitu a tvorbu detí a mladých ľudí (ich osobnosť, 

umeleckú či vedeckú stránku) (IFLA [bez dát.]). 

 

Dospelí hrajú v rozvoji detského čitateľstva dôleţitú, priam existenčnú úlohu. Pre malých 

potenciálnych čitateľov totiţ predstavujú čitateľský vzor a je prinajmenšom dôleţité, keď idú sami 

príkladom. Prieskumy jednoznačne potvrdzujú, ţe čítanie rodičov má na čítanie detí jednoznačný 

pozitívny vplyv. Štúdia nemeckej nadácie Stiftung Lesen na tému „Čitateľské správanie v Nemecku 

v novom storočí“ (Reading Behaviour in Germany in the new Century) odhalila, ţe najdôleţitejším 

faktorom pri rozvoji čítania detí a vytváraní ich celoţivotnej motivácie k čítaniu sú praktiky čítania 

rodičov, pozitívny prístup rodičov k čítaniu a knihám, dostupnosť materiálov na čítanie doma, mnoţstvo 

                                                           
1
International Federationof Library Associations 
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kníh a druhy a ţánre materiálu na čítanie v rodine (Stiftung Lesen 2004, 56). Deti majú v rôznych fázach 

svojho ţivota rôzne čitateľské potreby, ale od začiatku potrebujú byť v kontakte s príjemným materiálom 

na čítanie a „ústretovými“ kniţkami. Rodičia musia byť nabádaní, aby čítali svojim deťom od najútlejšieho 

veku, spievali si s nimi a hrali sa s nimi tvorivé jazykové hry ako súčasť ich kaţdodenného ţivota. Okrem 

toho musia byť rodičia dobrým príkladom tým, ţe sú sami aktívnymi čitateľmi. Deti, ktoré vyrastajú 

v literárne bohatom a gramotnom prostredí, majú pri vstupe do školy značné benefity  a s väčšou 

pravdepodobnosťou budú úspešnejšie počas celého formálneho vzdelávania ako ich rovesníci z literárne 

chudobnejšieho prostredia (Stiftung Lesen 2004, 30).  

V tomto majú veľkú úlohu kniţnice – môţu byť stimulátormi, navigátormi, partnermi i učiteľmi 

v otázkach budovania literárneho a gramotného rodinného prostredia.  

Moţno najväčšou zmenou v sluţbách kniţníc je integrácia programov „emergujúcej gramotnosti“. 

Ide o celistvý prístup k rozvoju gramotnosti zdôrazňujúci a podporujúci prirodzený vývin čitateľstva, ktoré 

sa formuje  uţ u predškolákov ešte pred začiatkom formálnej výučby, v tzv. predčitateľskom veku  (Celano 

a Neuman 2001). Predčítanie hrá v tomto veľkú úlohu hlavne u najmenších detí, ale tieţ u starších, ktorí 

majú z rôznych dôvodov s čítaním problémy. Predčítanie rodičmi alebo staršími súrodencami je pre tieto 

deti cestou, ako objaviť krásu literárnych príbehov, ktoré sú inak pre ne ťaţšie dostupné. Deti, ktorým 

rodičia predčítajú, sú podľa výskumov oveľa častejšie aktívnymi čitateľmi a čo je dôleţité, vnímajú knihu a 

čítanie ako beţnú súčasť ţivota. Napriek tomu len minimum detí zaţije predčítanie s blízkymi (Gabal 

a Václavíková Helšusová 2003).  

Vláda Spojeného kráľovstva uznala kľúčovú úlohu, ktorú môţu knihy zohrávať pri výchove detí 

a formovaní ich kognitívnych, sociálnych i emocionálnych spôsobilostí. Preto iniciovala program „Book 
start“ – systém, v rámci ktorého kaţdé dieťa vo veku 9 mesiacov dostáva bezplatné knihy pri návšteve 

zdravotníckeho zariadenia. Prvotná schéma programu sa rozšírila na balíčky kníh aţ do veku troch rokov. 

Môţe sa zdať, ţe ide o skromné úsilie, prinieslo však mimoriadne výsledky. Deti v pilotnej experimentálnej 

štúdii prekonali svojich rovesníkov vo hodnoteniach emergujúcej gramotnosti (Makotsi 2004). V našom 

geografickom kontexte sú uţ prvé lastovičky, ktoré sa pokúšajú saturovať túto podmienku rozvoja 

čitateľstva (Krok za krokom k čitateľstvu – kniţný darček a prvý preukaz dostávajú novorodeniatka na 

slávnosti uvítania do ţivota napr. v Bratislave vďaka Staromestskej kniţnici či v Ţiline vďaka Krajskej 

kniţnici v Ţiline). 

 

Kniţnice – literárne záhrady  
 

Kniţnice poskytujú rozsiahlu a rôznorodú škálu kníh a materiálov na čítanie vysokej kvality – sú 

literárnou záhradou, v ktorej si môţe vybrať kaţdý malý čitateľ podľa vlastného vkusu (IFLA [bez dát.]).  

Práve kniţnice majú vynikajúcu pozíciu v tom, ţe môţu deťom poskytovať nebývalé mnoţstvo 

tlačených i elektronických kníh a materiálov na čítanie, ale zároveň i príleţitostí na čítanie (podujatia, 

aktivity, programy a voľné čítanie), ktoré sú podľa výskumov kľúčové pre dosahovanie úspechov v čítaní.  

Výskumné zistenia zdôrazňujú dôleţitú pozíciu, ktorú kniţnica zohráva pri rozvoji čitateľstva  u detí, 

ktoré nemajú prístup ku knihám a iným materiálom na čítanie vo svojom kaţdodennom ţivote. V tomto 

ohľade pomáhajú kniţnice hlavne sociálne slabším kategóriám čitateľov.  

Jednou z efektívnych ciest vpred je i budovanie zbierok takých materiálov na čítanie, ktoré sú zaloţené 

na miestnych faktoch, udalostiach a kontextoch, a preto sú atraktívne aj pre čitateľov s ťaţkosťami. Fondy 

regionalík priťahujú pozornosť, pretoţe ľudia radi čítajú o svojom okolí, o tom, čo vidia a poznajú, o tom 

čo majú na dosah, čo im je blízke (Krolak 2005). Vedecké výskumy potvrdzujú účinnosť tzv. sociálno-

kognitívnych aspektov motivácie a formovania gramotnosti – t.j. veľmi efektívne a produktívne sú 

interakcie čitateľov, písomné i ústne diskusie stimulované tzv. „autentickým čítaním“ (Gambrel a kol. 

2011).  

Koncept „autentického čítania“ vychádza z toho, ţe materiály, ktoré poskytujú informácie o ţivote 

bezprostredného okolia, poskytujú moţnosti diskusie o prečítanom a stimuly k ďalšiemu čítaniu. 

„Autentické čítanie“ potom umoţňuje zadávať i autentické úlohy, ktoré sú v podstate o tom, čo malí/mladí 

čitatelia zaţívajú a ţijú (Purcell-Gates 2002). 
 

Kniţnica do školy 
 

Kniţnice podporujú rozvoj gramotnosti tým, ţe poskytujú zdroje a učebné materiály pre učenie sa 

a vzdelávanie, no nielen to, poskytujú priestor, podporu a pomoc pri vzdelávaní a facilitujú sociálne 

spájanie. A môţu začať uţ v rámci predprimárneho vzdelávania. 

Existujú početné štúdie, ktoré dokazujú, ţe deti, ktoré participujú v programoch predškolského 

vzdelávania v knižnici, vykazujú väčší rozsah prejavov emergujúcej (vynárajúcej sa) gramotnosti a širšiu 
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škálu predčitateľských schopností, ako deti v kontrolných skupinách (Celano a Neuman 2001). Spolupráca 

s predškolským zariadením je ideálna – predškoláci sa obyčajne tešia do školy, obdivujú staršie deti, ktoré 

uţ vedia čítať a písať, vnímajú kniţnicu ako úţasný priestor plný fantastických príbehov a informácií. Uţ 

v predprimárnom vzdelávaní majú teda kniţnice širokú škálu moţností, realizujú: 

 programy zamerané na rozvoj rečových kompetencií a jazyka, schopností počúvania a vnímania 

čítaného textu, 

 programy zamerané na poznávanie abecedy a koncept tlače,  

 programy zamerané poznávanie okolitého sveta so zapájaním detských encyklopédií a populárno-

náučných kniţiek, 

 programy zamerané na rozvoj naratívnych (príbehových a rozprávačských) schopností,  

 programy zamerané na literárny záţitok a podobne.  

 

Vstup do školy je pre dieťa veľká zmena – poznáva povinnosti a zodpovednosť, rieši úlohy a snaţí sa 

dosahovať úspech, musí nadobúdať a zdokonaľovať určité kompetencie. Spoznáva, ţe niečo MUSÍ a medzi 

povinnosti, ktoré MUSÍ, patrí i čítanie, a to aj v tom prípade, ţe sa mu nechce alebo mu to nejde.  

V škole by mali učitelia podporovať čítanie pre potešenie ako predpoklad ďalšieho vzdelávania. 

Bohuţiaľ, veľa detí sa v škole na niţšom stupni učí iba techniku čítania a často nezaţíva nič náročnejšie 

ako učenie sa z učebníc a poznámok.  

Kniţnice poskytujú prístup k doplnkovým materiálom, ktoré dopĺňajú a tieţ zlepšujú či zatraktívňujú 

výučbu realizovanú predpísanými učebnicami. Keďţe vzdelávanie nezahŕňa iba zapamätanie si informácií, 

ale aj schopnosť samostatne sa učiť počas celého ţivota, ţiaci a študenti sa musia naučiť, ako samostatne 

vyhľadať informácie, samostatne skúmať predmet nad rámec informácií poskytnutých v triede. Učitelia 

môţu povzbudzovať tieto zručnosti kritickej gramotnosti tým, ţe ţiakov a študentov uvedú do kniţnice 

a naučia ich získavať informácie samostatne (Krolak 2005).  

Aby sa u ţiakov a študentov rozvíjal návyk čítania, musia mať prístup k širokej škále atraktívnych 

a relevantných materiálov, musia mať na výber, musia poznať čítanie pre záţitok, zábavu a relax. Kniţnica 

má v tomto veľkú výhodu – je priateľom, nie povinnosťou.  

IFLA zdôrazňuje, ţe kniţnice v kontexte vzdelávania:  

 podporujú rodičov a vychovávateľov pri vzdelávaní a samostatnom vzdelávaní detí (ţiakov 

a študentov),  

 vytvárajú príjemné prostredie za stenou triedy,  

 zapájajú sa do komunity, spolupracujú ako partneri so školami a predškolskými zariadeniami 

a inštitúciami, ktoré sa starajú o rozvoj detí (IFLA [bez dát.]). 

Faktom ostáva, kniţnica je vlastne inštitucionalizovaným informačným zdrojom s materializovaným 

poznaním. Ktorá iná inštitúcia patrí ku vzdelávaniu a poznávaniu viac ako práve kniţnica?  
 

Prečítané leto v kniţnici  
 

Letné čitateľské programy (Reading Summer) sa snaţia prilákať veľké mnoţstvo detí do kniţnice v lete 

– v čase, keď čitateľské schopnosti často klesajú.  

Výskumy kniţníc dokladujú, ţe letné čitateľské programy prekvitajú a kaţdý rok priťahujú do kniţníc 

veľké mnoţstvo detí a rodín. Viac ako tretina skúmaných kniţníc v Pensylvánii uviedla, ţe ich programy 

priviedli kaţdé leto viac ako 200 detí a 75 % uviedlo, ţe počas tohto obdobia ich cirkulácia stúpa o 6 – 10 

%. Výskumy tieţ ukazujú, ţe deti, ktoré sa zúčastňujú na letných čitateľských programoch, majú 

viacnásobný úţitok z mnohých ponúkaných aktivít súvisiacich s gramotnosťou, ktoré významne prispievajú 

k jej rozvoju (Celano a Neuman 2001).  

Pozorovania v rôznych kniţniciach a rozhovory s rodičmi, deťmi a čitateľmi kniţníc ukazujú: 

 ţe letné čitateľské programy a tábory povzbudzujú deti, aby trávili čas s knihami, čo je prvým 

krokom k dosiahnutiu výsledkov v čítaní, 

 ţe kniţničné programy povzbudzujú rodičov k tomu, aby hrali väčšiu a výraznejšiu rolu pri rozvoji 

gramotnosti svojich detí – čo je ďalší faktor, ktorý vedie k úspechu v čítaní, 

 ţe deti, ktoré navštevujú letné čitateľské programy a tábory v kniţnici, čítajú výrazne lepšie ako 

deti, ktoré navštevujú iné (napr. kempovacie) programy a tábory (Celano a Neuman 2001).  
 

Záver  
 

Podľa Lymana (1977) kniţnice vţdy povaţovali gramotnosť všetkých ľudí za hlavný cieľ a uţ celé 

desaťročia pracujú na usmerňovaní vzdelávacích, ľudských a materiálnych zdrojov v kniţniciach, aby 
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podporovali gramotnosť. V súčasnosti sa situácia vďaka novým médiám dramaticky mení a postavenie 

kniţníc v podpore čítania a rozvoji čitateľskej gramotnosti sa zvýznamňuje. Aby sa dosiahol tento cieľ, 

kniţnice majú niekoľko úloh: 

• poskytovať sluţby, materiály a príleţitosti, aby rozvíjali zručnosti v oblasti gramotnosti; 

• spolupracovať s rodinami, materskými a rodinnými centrami za účelom rozvoja detskej čitateľskej 

gramotnosti a rodinnej gramotnosti,  

• stať sa súčasťou vzdelávacieho systému; 

• rozšíriť tradičné funkcie kniţnice (sluţby a zdroje) na čitateľov a rozvoj ich zručností v oblasti 

gramotnosti; 

• vyuţiť nové modely kniţníc; 

• vyskúšať netradičné spôsoby sluţieb pre „čerstvých“ (tzv. novo-gramotných) čitateľov; 

• interpretovať zdroje, umeleckú literatúru a diela; 

• zapájať sa do vzdelávania, šírenia informácií a propagácie vyuţívania kníh a iných informačných 

zdrojov;  

• spolupracovať s inými inštitúcií pri projektovaní a plánovaní podpory gramotnosti.  
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 BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre detí – významný článok propagácie 

literatúry pre deti a mládeţ na Slovensku 
 

Mgr. Eva Cíferská  

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY  

pri Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA 

 

 
Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 

 

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou 

pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále 

ilustrácií Bratislava. Zo začiatku sa úzko špecializovala ako galerijná ustanovizeň, ktorá podporovala 

rozvoj úrovne ilustračnej kniţnej tvorby pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry doma aj v zahraničí. 

Neskôr sa začali rozširovať moţnosti pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby pre deti v bohatom spektre 

druhov a ţánrov. Vznikol priestor pre porovnávanie výsledkov domácej tvorby a jej teoretickej reflexie 

v medzinárodných súvislostiach. 
 

 
Fotografie: Archív BIBIANY 

 

Dnes je BIBIANA obsahom svojej činnosti jedinou takouto inštitúciou v Slovenskej republike a 

jednou z mála podobných v celej Európe. 

V ostatných rokoch niektoré projekty BIBIANY vzbudili zaslúţenú pozornosť aj v zahraničí 

a vďaka tomu sa rozvíjajú kontakty s medzinárodnými organizáciami rovnakého zamerania - napríklad s 

Európskou sieťou umeleckých organizácií EU NET ART (European Network of Art Organisation for 

Children and Young People), Európskou asociáciou múzeí pre deti (European Children´s Museum 

Network), ASSITEJ a ďalšími. 

BIBIANA sa orientuje na umeleckú tvorbu určenú všetkým vekovým kategóriám detí a mládeţe, 

ktorej rozvoj aktívne podporuje. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami 

práce. Do nových kontextov spája dostupné informácie, poznatky a skúsenosti a modernými spôsobmi, 

ktorým dieťa rozumie, s ním komunikuje. Túto zmenu v prístupe si vyţiadal vysoký stupeň poznania, 
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obrovské mnoţstvo informácií, ktoré má dnešné dieťa v premedializovanom svete a ktoré, paradoxne, môţe 

ochudobniť jeho duševný obzor. 

Výstavná a programová práca je zameraná najmä na interaktívne výstavy dopĺňané sprievodnými 

podujatiami - divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, hudobnými programami. Aktivity 

BIBIANY majú vysokú profesionálnu úroveň, pretoţe spolupracuje pri náročných projektoch s umelcami - 

výtvarníkmi, scénickými výtvarníkmi, spisovateľmi, hudobníkmi, divadelníkmi a aj so študentmi Vysokej 

školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení. Výstavy sú koncipované tak, aby mohli byť 

reinštalované v ďalších kultúrnych inštitúciách na Slovensku a týmto spôsobom si BIBIANA plní úlohu 

metodického centra v práci s umením určeným detskému divákovi a návštevníkovi.  

Adresátom diania a partnerom v dialógu v BIBIANE sú všetky deti bez ohľadu na vek, národnosť, 

vierovyznanie, sociálne a etnické postavenie, deti zdravé i handicapované. Pri tvorbe programových plánov 

sa prihliada na potreby všetkých detí. Prejavuje sa to i pri všetkých široko koncipovaných aktivitách. 

 

 

BIBIANA v súčasnosti organizuje interaktívne výstavy, 

aktivizačné programy,  tvorivé dielne, divadelné predstavenia.  

 

Súčasťou BIBIANY sú jednotlivé oddelenia: Bienále ilustrácií 

Bratislava (BIB), Bienále animácie Bratislava (BAB), Centrum detskej 

literatúry, čítania a SK IBBY a Kniţnica BIBIANY.  

 

 

 

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 
 

  Ideou vzniku súťaţnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti 

a mládeţ sa zakladatelia zaoberali uţ začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. 

Tak vznikla v roku 1965 celoštátna československá výstava s názvom Ilustrácie 

pre deti Bratislava, ktorú povaţujeme za nultý ročník a predchodcu Bienále 

ilustrácií Bratislava. Stala sa prvým podujatím, ktoré umoţnilo široké porovnanie 

ilustračnej tvorby pre deti a mládeţ v rámci Československa a prvou výstavou, 

ktorá ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým kniţným dielom. 

Zúčastnilo sa na nej 37 českých a slovenských ilustrátorov. 

Uţ o dva roky – v roku 1967 – sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. Medzi jeho 

zakladateľov patria: JUDr. Dušan Roll, akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší 

nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 320 ilustrátorov z 25 krajín a na zatiaľ 

ostatnom BIB 2013 to bolo 362 autorov ilustrácií zo 49  krajín. Doteraz sa dá BIB povaţovať za najväčšie 

nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo 

len o vytvorenie moţnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou kniţnou kultúrou v oblasti ilustrácií 

pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela 

odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť 

pozornosť detských divákov. Počas svojej existencie sa tu prezentovalo viac ako 7 600 ilustrátorov zo 110 

krajín s viac ako 60 000 originálmi ilustrácií a vyše 9 500 kníh. 

Medzinárodná súťaţná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti je najvýznamnejším 

podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou 

UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Koná sa kaţdý nepárny rok na jeseň v septembri 

a októbri v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia 

a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Kaţdý druhý rok sa na ňom stretáva to najlepšie 

z ilustrátorskej oblasti. Okrem uţ spomínaných aktivít sú súčasťou bienále aj ďalšie sprievodné výstavy, 

divadlá, animovaná tvorba a výtvarné tvorivé dielne. 

Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorá je zloţená z teoretikov výtvarného 

umenia, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov. Je to zoskupenie 6 – 12 členov z rôznych krajín, 

kontinentov a rôznych kultúr. Porota rozdeľuje 11 prestíţnych cien – Grand Prix BIB, päť Zlatých jabĺk 

BIB a päť Plakiet BIB. Okrem toho môţe udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za významný vydavateľský 
počin. Autor, ktorý získa najvyššie ocenenie Grand Prix BIB, má právo predstaviť sa samostatnou výstavou 

na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa aj členom medzinárodnej poroty BIB. 
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  Bienále animácie Bratislava (BAB)  
 

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti - je podujatím, 

ktoré má dlhoročnú tradíciu. Od svojich začiatkov sa formovalo ako 

sprievodné podujatie Bienále ilustrácií Bratislava. Medzinárodné prehliadky 

animovaných filmov pre deti sa uskutočnili v rokoch 1985, 1987 a 1989. 

V roku 1991 získala prehliadka štatút medzinárodného filmového festivalu. 

Jeho poslaním je umoţniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre 

deti, sledovať jej prepojenie na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej 

hodnotenie  a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. Zvláštnu cenu 

festivalu PRIX KLINGSOR, ktorá predstavuje ocenenie za celoţivotnú tvorbu, udeľuje Výkonný výbor 

BAB od roku 1991. Vyznamenáva osobnosti, ktoré vo svojej tvorbe dokonale spájajú vysoké výtvarné 

i filmárske kvality a oslovujú detského diváka. Nositeľmi ceny PRIX KLINGSOR sú vynikajúce osobnosti 

európskeho a svetového animovaného filmu, ako sú Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Frédéric Back, 

Faith Hubley, Gene Deitch, Co Hoedeman, Břetislav Pojar, Caroline Leaf, Michel Ocelot, Marcell 

Jankovics, Garri Bardin, Witold Giersz, Jannik Hastrup a v roku 2018 Michael Dudok de Wit. 

Od roku 1999 sa začala na festivale udeľovať Čestná medaila Albína Brunovského na počesť 

významného slovenského grafika a ilustrátora, ktorý patril k zakladateľom festivalu. Medaily sa udeľujú za 

mimoriadny umelecký, výtvarný i odborný prínos v oblasti animovaného filmu. BAB je od roku 2003 aj 

súťaţným festivalom. Medzinárodná porota udeľuje v súťaţi Hlavnú cenu festivalu – Cenu Viktora Kubala 

za najlepší film, Cenu UNICEF, Cenu Sv. Vojtecha  - Cenu Višegrádu a Prémiu Literárneho fondu. Na 

festivalových predstaveniach hlasujú aj detskí diváci a udeľuje sa Cena detského diváka. V roku 2018 

udelila na festivale BAB po prvýkrát samostatnú cenu aj  medzinárodná porota ECFA - Európska asociácia 

filmov pre deti. 

V roku 2018 sa po štvrtýkrát konala Súťaž v tvorbe Flipbookov - súťaţ pre deti na celom 

Slovensku, ktoré sa zaujímajú o animovaný film a jeho tvorbu. 

Bienále animácie Bratislava – BAB  sa koná pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky. Organizátorom festivalu je Sekretariát BAB v BIBIANE, medzinárodnom 

dome umenia pre deti. 
 

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY 
 

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY a podpory čítania vzniklo 1. januára a nadväzuje na 

doterajšie aktivity Oddelenia kniţnej kultúry a sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY. Medzi jeho aktivity 

patrí: 

1. organizovanie domácich a medzinárodných kniţných súťaţí, 

2. oceňovania tvorcov literatúry pre deti a mládeţ, 

3. organizovanie odborných podujatí, 

4. predstavovanie ocenených kniţných kolekcií prostredníctvom výstav doma i v zahraničí, 

5. usporadúvanie národnej súťaţe Najkrajšie knihy Slovenska,  

6. udeľovanie národných cien za literatúru pre deti a mládeţ Cenu Ľudovíta Fullu, Cenu Trojruţa,  

7. nominovanie tvorcov na Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za propagáciu slovenskej detskej knihy 

v zahraničí, 

8. organizovanie súťaţe Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy Slovenska,  

9. udeľovanie Ceny Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela, 

10. navrhovanie slovenských tvorcov  na ocenenie IBBY – Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa 

Christiana Andersena, 

11. organizovanie festivalu Dni detskej knihy, 

12. organizovanie open air festivalu Kniţné hody,  

13. spolupráca pri organizovaní rozhlasového festivalu zázračný oriešok v Piešťanoch, 

14. vydávanie štvrťročníka Bibiana - revue o umení pre deti a mládeţ. 
 

Úlohy Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY môţeme zhrnúť do 5 bodov: 

1. Sledovať stav čítania detskej populácie a analyzovať potreby v tejto oblasti.  

2. Strategicky zameriavať vzdelávaciu a metodickú činnosť a vytvárať primerané umelecké formy 

a programy, ktoré budú stimulovať kultivované čítanie detí.  

3. Rozširovať súčasné spôsoby podpory čítania, a vyvíjať nové inovatívne metódy, ktoré budú 

zodpovedať súčasným potrebám. 
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4. Spájať rôzne iniciatívy a organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti a poskytovať im odbornú 

a konzultačnú pomoc a školenia. 

5. Iniciovať aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach a poskytovať priestor 

pre spoluprácu členských krajín IBBY. 
 

   
 

   

Fotografie: Archív BIBIANY 

 
Pracovníci Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY sú 

vám k dispozícii: 
 

Mgr. Eva Cíferská,   
vedúca Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY 

TEL. + 421 2 5441 8488 

TEL. + 421 2 2046 7172 

e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk 

Mgr. Timotea Vráblová PhD. - koordinátorka  

Ing. Gabriela Mikulčíková - odborná pracovníčka 

Mgr. Lucia Obuchová - odborná pracovníčka, tajomníčka 

súťaţe NKS 

 

Kniţnica BIBIANY 
 

Kniţnica BIBIANY je špeciálna kniţnica, ktorá zhromaţďuje, uchováva, spracováva 

a sprístupňuje detskú literatúru od slovenských a zahraničných autorov, ako aj odbornú literatúru o umení 

a literatúre pre deti a mládeţ. 

V kniţnici nájdete knihy BIB, teda knihy pre deti a mládeţ, z ktorých ilustrácie boli vystavené na 

Bienále ilustrácií Bratislava uţ od roku 1967. Ide o jedinečnú kniţnú zbierku, ktorá reprezentuje rôznorodé 

autorské, ilustračné a grafické prístupy a tradície v detskej kniţnej produkcii prichádzajúcej z viac ako 100 

krajín sveta. Všetky knihy sú nielen bohato ilustrované, ale navyše sú vydané v rôznych jazykoch sveta 

(napr. aj v katalánčine, estónčine, čínštine, japončine, perzštine, hebrejčine apod.); knihy ocenené Čestnou 

listinou IBBY (Medzinárodnej únie pre detskú knihu), ktoré získali toto medzinárodné ocenenie pre svoj 

výnimočný text, ilustrácie alebo preklad, takisto pochádzajú zo všetkých kontinentov a sú vydané 

v mnohých jazykoch sveta; knihy pre deti i dospelých, ktoré boli ocenené v súťaţi Najkrajšie knihy 

Slovenska; knihy slovenských autorov ocenené v súťaţi Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, 

jesene a zimy na Slovensku; ďalšie detské knihy významných slovenských ilustrátorov a autorov; 

odbornú literatúru o umení, kniţnej kultúre, ilustrácii a literatúre pre deti a mládeţ, vrátane domácich 

a zahraničných odborných časopisov z tejto oblasti; výtvarné a hobby príručky; mnoţstvo 

slovenských časopisov pre deti. 

Sluţby kniţnice môţe vyuţívať kaţdý záujemca, či uţ z radov odborníkov, umelcov, redaktorov, 

študentov, rodičov, učiteľov a samozrejme deti. Kniţné zbierky sú jedinečné a natoľko vzácne, ţe sa 

nepoţičiavajú domov. Čitateľom sú k dispozícii len na prezenčné štúdium v priestoroch študovne. 

Absenčné výpoţičky sa poskytujú výlučne zamestnancom BIBIANY a na výstavy. Pre podrobnejšie 

informácie ohľadom vyuţívania sluţieb kniţnice slúţi Kniţničný a výpoţičný poriadok. 

 

http://www.bibiana.sk/sk/node/11/kniznicny-poriadok
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Čítanie detí a celoslovenské aktivity zamerané na podporu čítania.  

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY a jeho významné projekty. 

Ing. Gabriela Mikulčíková 

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY  

pri Medzinárodnom dome umenia pre detí BIBIANA 
 

  
Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 

Všetky nasledujúce fotografie sú z archívu BIBIANY 
 

V januári 2018 vzniklo v rámci BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti - Centrum 

detskej literatúry, čítania a SK IBBY (Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu.)  Víziou 

Centra je budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku a reagovať tak na krízu čítania v spoločnosti. 

Deti v súčasnosti nielenţe čítajú menej, ale mení sa aj spôsob čítania – veľa sa číta z obrazoviek, text sa 

očami iba skenuje, vyhľadávajú sa kľúčové slová a pri takomto rýchlom čítaní sa mení aj jeho kvalita, 

dokonca podľa vedeckých výskumov MRI mozgu sa pri čítaní z obrazovky zapája len menšia časť mozgu 

oproti čítaniu z kníh, ktoré dieťa drţí v ruke, listuje v nich... Výsledkom takéhoto povrchného čítania je 

maximálne to, ţe sa deti naučia reprodukovať obsah. Knihy nám však poskytujú oveľa viac ako len obsah. 

A to je naším cieľom, ku ktorému  smerujeme aj všetky naše aktivity – pre deti aj pre dospelých – naučiť 

deti čítať v knihách tak (= kultivovane), aby im to pomohlo pri „čítaní“ ich vlastných príbehov a pri dobrej 

orientácii v rôznych ţivotných situáciách.  

Medzi naše hlavné aktivity patrí:  

1. vytváranie vlastných inovatívnych programov na podporu kultivovaného čítania u detí, 

2. odborná vzdelávacia a metodická činnosť. 
 

Naučme deti čítať v knihách – naučme ich čítať v ţivote 
 

Aby sa deti prostredníctvom čítania kníh naučili čítať v ţivote, nestačí akékoľvek čítanie. 

V spoločnosti sa hovorí veľa o čítaní s porozumením, pri ktorom sa dieťa učí rýchlo orientovať v textoch 

a informáciách rôzneho druhu, prepájať kontexty, vyberať z nich podstatné dáta a reprodukovať obsah.  

V Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY hovoríme o kultivovanom čítaní, ktoré sa spája 

s hodnotami. Snaţíme sa o to, aby deti boli schopné nielen hľadať informácie medzi kontextami, ale nad 

slovom aj hĺbať, vnímať ho, preţívať a uvaţovať spôsobom, ktorý je úzko prepojený s hodnotami. Deti pri 

kultivovanom čítaní text nielen spoznávajú, ale ho aj vnútorne zaţívajú - v priestore knihy objavujú seba 

samého, svoje okolie, ujasňujú si postoje a formujú si svoj vzťah k realite. Deti v sebe budujú vnútornú 

motiváciu k tomu, aby (nech sa uţ neskôr stretnú v ţivote s čímkoľvek) v nich spoľahlivo fungovali 

hodnoty zaţité v priestore knihy a doviedli dieťa (ale aj dospelého) do vlastného ţivotného priestoru 

a príbehu, v ktorom sa bude vedieť dobre orientovať.  
 

1. Vlastné inovatívne programy na podporu kultivovaného čítania u detí 
 

Prinášame inovatívne programy, v rámci ktorých deti inak pracujú s kniţkou, neţ ako sú zvyknuté, a to 

spôsobom, ktorý podnecuje ich tvorivé myslenie, cítenie, vímavosť, empatiu.  Jeden štatistický údaj hovorí, 
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ţe za posledných 20 rokov o 40% klesla miera empatie v spoločnosti, čo znamená, ţe takmer o polovicu 

menej sú dnes deti schopné empaticky vnímať kniţných hrdinov, vcítiť sa do ich situácií, postojov, 

konania, preţívať a porozumieť príbehom, postavám, prostrediu a udalostiam, čo všetko má svoje dôleţité 

miesto pri čítaní. 

Od začiatku činnosti Centra realizujeme 3 typy inovatívnych programov pre deti: Izba čítania; Od ucha 

k uchu; Advokáti čítania.  
 

Izba čítania  
  

Izba čítania je hodinový program pre skupiny detí, (MŠ, ZŠ), ktorý realizujeme niekoľkokrát do 

mesiaca – podľa programu BIBIANY, pričom sa základné školy, resp. materské školy na jednotlivé 

termíny individuálne prihlasujú so skupinami max 15 detí. Prvá predstava učiteľov je, ţe v izbe čítania sa 

bude samozrejme čítať. Netreba však očakávať, ţe si deti sadnú do kruhu a bude im niekto dramatizovane 

čítať príbeh a rozprávať sa s nimi o tom.  

Izba čítania  je výstavný umelecký koncept pripravený na podklade vybranej kniţky, pričom  autor 

námetu so scénografom vytvárajú priestor, do ktorého inštalujú príbeh (alebo jeho časť)  a vzniká pre deti 

kniţné laboratórium. 
 

  
 

Ako vidieť na ľavom obrázku - Dieroţrút (z kniţky Fera Liptáka a Slávky Liptákovej) sa stal 

hmatateľným objektom (obr. vpravo), s ktorým deti môţu experimentovať, voľne sa pohybovať uprostred 

kniţky, pričom riešia rôzne úlohy, dostávajú sa do nečakaných situácií, často aj takých, ktoré v kniţke nie 

sú, čím sa rozširuje jej kontext a presah. Deti vstupujú do deja, preţívajú nové pocity, hrajú sa s príbehom a 

formulujú si pritom vlastné názory, ku ktorým ich kniţné laboratórium inšpiruje. Ťaţisko práce s knihou sa 

presúva od memorovania obsahu bliţšie k osobnému preţívaniu, hĺbaniu nad textom a v konečnom 

dôsledku ku kultivovanému čítaniu. 
 

Dieťa sa v Izbe čítania učí vnímať, preţívať a „čítať“ aj vlastné situácie v ktorých sa cez priestor kniţky ocitá, 

učí sa správne vyhodnocovať a rozhodovať v súlade s hodnotami, ktoré cez príbeh a čítanie kultivovaným 

spôsobom prijalo za vlastné.   
 

Doteraz sme realizovali 3 Izby čítania:  
 

Izba čítania – Kniha Dieroţrút ako scénické laboratórium 

Adaptácia náročnejšej kniţky, zaoberajúcej sa existenciálnymi otázkami bola zaujímavo prispôsobená pre 

vek 5 – 12 a na svojej úrovni bola kaţdá veková skupina detí schopná rozvíjať vnímavosť a porozumenie, 

dôleţité pre hĺbavé čítanie. Deti cez tvorivé hry pozorovali ţivot malých tvorov, ţiviacich sa dierami. 

Prechádzali časť cesty s Dieroţrútom a zamýšľali sa nad tým, čo im ich spôsob ţivota prináša a čo môţu 

diery predstavovať v reálnom ţivote ľudí. 
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Izba čítania - Záhada hradného pokladu 

Izba čítania rozvíjala porozumenie symbolického jazyka povestí a rozprávok. Vychádzali sme z povesti 

Poklad na Červenom Kameni a z rozprávkovej tvorby Jána Milčáka, ktoré spájal motív hľadania tajomstva 

a identity človeka. V izbe čítania čakali na návštevníkov rébusy, ale aj indície k rozlúšteniu. Záhada 

hradného pokladu umoţnila deťom cez interaktívne aktivity s objektmi (napr. bohato prestretý stôl na 

hostinu, kde na torte sedel vtáčik a okolo nej sa ovíjal had, v čaši vína leţal prsteň, na obruse bol tieň ruky 

a pod.) objavovať významy symbolického jazyka v uvedených literárnych textoch. Na záver mohli vytvoriť  

vo vlastnom symbolickom jazyku odkaz pre tých, ktorí prichádzali do Izby čítania po nich, aby im dali 

impulz k vlastným úvahám, alebo pomohli vyriešiť niektorý z rébusov.  
 

 

 
Izba čítania - Pozor, nálezisko príbehov! 

Izba čítania umoţňuje deťom pomocou objektov a exponátov skúmať vznik príbehov, čo im predchádzalo 

a čo sa do nich dostalo a prečo. Deti pokračujú aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho 

pouţívaní vo vlastných príbehoch.  
 

 
 

Advokáti čítania   

Je to ďalší z inovatívnych programov, na rozdiel od izby čítania však celoročný program, v rámci ktorého 

pracujeme s tou istou skupinou detí raz mesačne 1 hodinu po celý rok. Stretnutia sú zamerané na 

osobnostný rozvoj, rozvoj vnímavosti, komunikácie, schopnosti prezentovať svoje názory pred skupinou 

detí. Kaţdé stretnutie je zamerané na iný literárny ţáner a venované iným formám a metódam tvorivej 

práce s nimi. Deti dostanú úlohy, pri ktorých hľadajú spôsoby, ako vzbudiť záujem o dané texty alebo 

ţánre i vo svojom okolí. Naším zámerom je vyškoliť skupiny mladých ľudí, ktorí sa naučia pôsobiť medzi 

spoluţiakmi tak, aby ich dokázali motivovať k aktívnemu čítaniu, aby sa stali advokátmi čítania pre svoje 

okolie. 

 

 



16 
 

Od ucha k uchu  

Kreatívny workshop pre deti vo veku od 6 do 12 rokov (spolu s rodičmi) pripravujeme jedenkrát mesačne v 

sobotu v kniţnici BIBIANY. Program reaguje na zniţovanie predstavivosti u detí a ďalšie dôsledky, ktoré 

so sebou prináša prevaha vizuálnych podnetov, ktorým sú deti v súčasnej dobe vystavené. Program 

pripravujeme v spolupráci s RTVS.  

Cieľom programu je hravou formou aktivovať zvukovú predstavivosť detí, ich vnímavosť, kreativitu a 

podporiť ich sluchové vnímanie. Deťom predstavujeme ukáţky zo súčasnej rozhlasovej tvorby pre deti a 

mládeţ. Snaţíme sa prebudiť a posilniť v deťoch záujem o počúvanie umeleckého slova, od prednesu aţ po 

pouţívanie zvukových obrazov. Upriamujeme pozornosť detí na rôzne formy spracovania a vyuţívanie 

zvukových umeleckých prostriedkov: hudby, ruchov, aj ticha. (Uţ sme počúvali dramatizáciu kniţky 

Daniela Pennaca Vlčie oko, dramatizáciu rozprávky Jany Bodnárovej Ako sa Ema prestala báť, počúvali a 

identifikovali sme zvuky z príbehu Zvuky a dobrodruţstvo, dramatizované rozprávky Bambi, Hobit, 

Popoluška, Sviatočné ţelania...). 
 

 
 

2. Odborná vzdelávacia a metodická činnosť pre dospelých   
 

Okrem  inovatívnych programov pre deti, pripravujeme vzdelávacie programy pre pedagógov, 

knihovníkov, rodičov a pracovníkov centier voľného času, materských centier, učiteľov školských klubov 

a širokú verejnosť, ktorá pracuje s deťmi a venuje sa čítaniu.  

V septembri 2019 sme začali uţ II. cyklus dvoch hlavných programov – Brána knihy otvorená (o čítaní 

s deťmi 0-6 rokov) a Čítame v priestore knihy (o čítaní s deťmi v mladšom a staršom školskom veku) 

a zároveň sme pre veľký záujem zo strany rodičov a učiteľov pridali aj opakovanie prvého cyklu oboch 

programov, s ktorým začíname 5. októbra.  
 

Brána knihy otvorená  
Vzdelávací program pre dospelých sa zameriava na čítanie s deťmi od 6 mesiacov do 

predškolského veku. Tvoria ho 4 semináre, ktoré sa konajú raz mesačne v sobotu v trvaní 90 minút.  

1. Seminár "Modrý vrch" – prináša úvahy nad Modrým vrchom, čo tým modrým vrchom môţe byť 

a nie je na to jedna odpoveď, účastníci sa dozvedajú, ţe poznávanie slova zaţitého má pre dieťa  

a jeho vývoj (a neskôr aj vzťah ku knihám) oveľa hlbší význam ako iba slovo pouţité v texte. Ak 

dieťa slovo „zaţije“ – rozvíja to jeho ţivot, schopnosť učiť sa, cítiť, pamätať si, vnímať seba 

a svoje okolie...a práve o tom, čo znamená zaţiť slovo a ako sa dá docieliť, aby dieťa slovo zaţilo, 

sa hovorí a „zaţíva“ na seminári. 

2. Seminár "Kam sa skrylo slniečko" – hovorí o naratíve, prostredí, postavách a udalostiach, o tom, 

ako vytvárať mostíky k deťom, tieţ o prechodových objektoch, separačnej úzkosti, o zapojení 

fyzickej aktivity a pohybu pri čítaní... 

3. Deminár - Schovaný, neschovaný, idem! - dieťa sa učí za pomoci dospelého objavovať priestor 

knihy, ktorý je dieťaťu "schovaný". Zároveň sa cez hru (ako dialóg) vytvára dôleţité spojenie 

a vzťah s dieťaťom. V období, keď dochádza u bábätiek k vnútornému osamostatňovaniu od 

maminky, získavajú tak cez hru na schovávačku bezpečie a istotu, ţe nech sa deje čokoľvek, dieťa 

nie je prehliadnuté, ţe vţdy, keď bude potrebovať, bude nájdené. Kniha tu funguje ako 

medzipriestor, cez ktorý sa s dieťaťom rozprávame, pomáha dospelým hľadať "mostíky" k dieťaťu 

a k jeho preţívaniu. Dieťa berie pri "schovávačke s knihou" na seba rôzne role, v ktorých sa učí 
objavovať svet, pozorovať a spoznávať okolie. 
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4. Praktický seminár je priestor pre zdieľanie sa účastníčok s vlastnými skúsenosťami pri práci 

s kniţkou: ako kniţky vyberajú, na aké podnety deti reagujú, ako tvorivo pri čítaní vyuţívajú 

prenosové objekty, čo im funguje, čo nefunguje. Lektorka Timotea Vráblová k tomu pridáva svoje 

cenné rady a poznatky ako tvorivo vyuţiť knihu pri práci s konkrétnym dieťaťom, v reakcii na jeho 

záujmy a špecifiká, ako nájsť vhodné kreatívne formy a podchytiť cez to jeho silné stránky a 

záujmy, ale tieţ ako vyuţiť knihu na všestranný rozvoj dieťaťa aj v oblastiach, ktoré je potrebné 

u neho viac rozvinúť. 
 

 
 

Čítanie v priestore knihy 
 

Vzdelávací program pre dospelých sa zameriava na čítanie detí mladšieho a staršieho školského 

veku. Pozostáva zo 4 navzájom nadväzujúcich seminárov, 1x mesačne v sobotu vţdy o 16:00, v trvaní 90 

minút. Semináre sú určené rodičom,  pedagógom detí knihovníkom pracovníkom v centrách voľného času 

a ďalším záujemcom o prácu s knihou s deťmi od 6 do 16 rokov.  

1. seminár je venovaný špecifikám prechodu dieťaťa z predškolského veku do školského, aké 

princípy sa objavujú a ako si prostredníctvom čítania dieťa rozvíja vzťah s realitou. 

2. seminár sa nesie v znamení fantázie, fantazírovania a rozdielov medzi tým. Aké sú moţnosti 

funkčného vyuţitia fantázie pre rozvoj kultivovaného čítania detí. Pouţívanie "spätných zrkadiel" 

pri čítaní s deťmi. 

3. seminár skúma pri čítaní s deťmi prostredie, postavy a udalosti, ktoré zavedú čitateľov do väčšej 

hĺbky ako pri sledovaní deja a charakteru postáv. Praktické ukáţky vyuţívania rôznych ţánrov 

a hier s príbehom.  

4. seminár predstavujú účastníci svoje skúsenosti a praktické ukáţky práce s kniţkou, zároveň 

lektorka dopĺňa a rozširuje kontext a moţnosti práce a hier s danou prinesenou kniţkou.  

 

 
 

Cyklus seminárov neprináša návody (zoznam pravidiel, princípov či hier) v zmysle vyššie 

popísaného obsahu jednotlivých seminárov, ale sprostredkúva účastníkom osobnú skúsenosť, vlastné 

zaţitie prostredia knihy a pochopenie idey kultivovaného čítania, ktoré je cieľom, zmyslom a základom 

kaţdého čítania s deťmi, ktoré má viesť k cieľu – naučiť deti čítať v knihách tak, aby sme ich naučili dobre 

„čítať“ a orientovať sa v ţivote. 
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Práca s deťmi predškolského a mladšieho školského veku  

v Krajskej kniţnici v Ţiline 
 

Mgr. Jaroslava Rácová  

Krajská kniţnica v Ţilina 

Úsek literatúry pre deti a mládeţ 
 

 
 

Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 
 

Základným poslaním nášho detského oddelenia je rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti  

detí  a ich socializácia, a taktieţ  vybudovať pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Okrem kniţnič-

ného fondu ponúkame svojim pouţívateľom aj fond hier, didaktických a montessori pomôcok, ktoré si 

môţu čitatelia prezenčne vypoţičať. Svojim priestorom sa snaţíme o vytvorenie priateľského prostredia pre 

deti a ich rodičov, príkladom toho je aj nový, moderný detský kútik a literárny parčík.  

Ponúkame mnoţstvo aktivít pre škôlky, školy, ale i pre verejnosť: záţitkové čítanie; literárne pásma; 

informačná výchova; pasovačka prváčikov za čitateľov; besedy; uvedenie kníh do ţivota; kluby pre 

detských čitateľov; tvorivé dielne; výstavy detských prác; odborné prednášky pre rodičov; seminár 

„Kniţnica v ţivote dieťaťa“ pre knihovníkov, učiteľov a odbornú verejnosť; literárne súťaţe; čitateľské 

súťaţe. 

Aktivity Krajskej kniţnice v Ţiline na úseku práce s deťmi vo veku od 3 do 10 rokov: 

1. Biblosko čitateľský klub pre ţiakov 1. stupňa základných škôl, cieľom je rozvíjať čitateľskú 

gramotnosť a podporiť čítanie u čitateľov „začiatočníkov“. Prebieha raz mesačne obvykle 

posledný utorok v mesiaci. Deti okrem čítania, rozprávania sa na rôzne témy, čaká aj tvorivé 

prekvapenie. 

2. Klub u Knihuľky je určený pre deti od 1 do 5 rokov a ich rodičov.  Spoločne čítame a rozvíjame 

predčitateľské  kompetencie našich najmenších. V programe sa zameriavame na: 

3. Rozprávanie, ktoré pomáha dieťaťu naučiť sa jazyk. S deťmi sa rozprávame o príbehoch, ktoré si 

čítame a nabádame aj rodičov, aby s ním veľa komunikovali a počúvali ho.  

4. Hlasné čítanie, ktoré rozvíja jazyk a zároveň čitateľskú kultúru dieťaťa. Počas programu si 

vyberieme krátky príbeh alebo básničku, ktorú deťom prečítame a s ktorou pracujeme ako 

ústrednou témou celého programu (napr. Ţabiatko, Môj macík). 

5. Dramatizácia, prostredníctvom ktorej sa dieťa dostáva do príbehu záţitkovou formou. 

6. Hra, ktorá je v predškolskom veku základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa. Záverom 

programu sú dielne, v ktorých vyuţívame montessori pomôcky na rozvoj dieťaťa vo všetkých 

oblastiach. 

7. Pri podujatí Kniţné víly deti zaţívajú nezvyčajné veci, napr. naučia sa maľovať perníky, vyrobia 

si niečo pekné z vlny, vyrobia si pohľadnice, upletú z drôtu venček... Nechýba ani čítanie kníh.  

8. Detské leto v kniţnici je veselé, rušné a zaplnené rôznymi aktivitami:  

• Piknik v parku – zábavné posedenie pri kniţke v lete určené pre najmenších čitateľov. Deti si 

okrem prečítaných príbehov precvičujú aj jemnú motoriku prostredníctvom rôznych  aktivít.   

• Prečítané leto – kaţdý týţdeň iná téma + vystavené kniţné tipy, bojujeme proti prázdninovému 

útlmu.  

• Tvorivé dielne – sú určené pre deti od 4 rokov, deti si precvičia svoju zručnosť, napríklad 

vyrábajú vyšívané pohľadnice, obrázky z piesku, prívesky z korálikov, robia vedecké pokusy... 
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Fotografie z archívu Krajskej kniţnice v Ţiline: horný riadok zľava obr. 1. a 2. Piknik v parku, obr. 3. Prečítané 

leto; dolný riadok obr. 1. Podujatie pre škôlkarov: O ďalekých krajinách, obr. 2. Podujatie pre škôlkarov: 

Z rozprávky do rozprávky 
 

Kniţný Vševedko - literárno-vedomostná súťaţ pre ţiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl. Krajská 

kniţnica v Ţiline organizuje kaţdoročne okresné kolo, z ktorého traja najlepší postupujú do krajského kola 

súťaţe. Otázky súťaţe sú koncipované nielen z preberaného učiva základných škôl, ale aj z kníh, 

s ktorými sa deti stretávajú v kniţniciach a preveria ich celkový vzťah ku knihám a čítaniu.  

Zapájame sa aj do celoslovenských podujatí:  
 Noc s Andersenom – deti počas noci zaţijú veľa dobrodruţstiev s príbehmi. 

 Celé Slovensko číta deťom – kniţnica pozýva v deň kampane zaujímavé osobnosti mesta, ktoré 

čítajú deťom v kniţnici alebo aj v iných priestoroch, napr. obchodné centrá.  

 Čítajme si – čitateľský maratón. 

 Deň ľudovej rozprávky – deti riešia kaţdý rok novú úlohu, ktorá súvisí s Pavlom Dobšinským 

a jeho rozprávkami.  

 Čítajme s Osmijankom - okrem súťaţe sme zrealizovali aj nádhernú výstavu „Osmijankova 

literárna záhrada“ a odborný seminár pre pedagógov, knihovníkov a odbornú verejnosť „Ako 

hravo čítať“. 

 Dni detskej knihy – festival najvýznamnejších slovenských spisovateľov pre deti, ilustrátorov 

a odborníkov v oblasti detskej literatúry. 
 

Kaţdý rok organizujeme Vianoce s detskou knihou. Ide o besedy a workshopy s detskými autormi, 

ilustrátormi, tvorcami detských kníh a podporovateľmi čítania. Tento projekt sa teší veľkej obľube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z archívu Krajskej kniţnice v Ţiline: Vianoce s detskou knihou 
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Literárna cena Janka Frátrika je literárna súťaţ pre ţiakov základných škôl, osemročných gymnázií, 

stredných odborných škôl a gymnázií. Je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy. Cieľ súťaţe je 

objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu a úctu k morálnym 

hodnotám a pripomenúť si významného ţilinského básnika, prekladateľa a pedagóga Janka Frátrika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z archívu Krajskej kniţnice v Ţiline: Literárna cena Janka Frátrika 

Tvoríme vlastnú knihu - medzinárodná súťaţ vo vytváraní kníh na vybranú tému deťmi zo 

Slovenska, Česka a Poľska. Deti tvoria zaujímavé rozprávanie, napínavý, humorný alebo dobrodruţný 

príbeh, pútavú rozprávku. Súťaţiaci sú rozdelení do troch vekových kategórií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z archívu Krajskej kniţnice v Ţiline: Tvoríme vlastnú knihu - medzinárodná súťaţ vo vytváraní kníh 

na vybranú tému 
 

Deň bociana, Príbehy troch šeliem - ekovýchovný program určený pre MŠ a ZŠ prvý stupeň, je 

zameraný na zvieratká: bociana, vlka, medveďa a rysa. Projekt je spoločnou prácou Štátnej ochrany prírody 

Slovenskej republiky, Správy NP Malá Fatra, Školy ochrany prírody a kniţnice. Súčasťou podujatí sú 

výstavy detských prác na danú tému, záţitkové čítanie, prezentácie a besedy pre školy a verejnosť.  

Naša kniţnica rada prijme pozvanie aj od iných organizácií, aby sme sa mohli prezentovať a hlavne 

šíriť dôleţitosť kniţníc a čítania. Preto chodíme na tieto festivaly: InterNos, Deň rodiny a Piknik v meste, 

kde si spoločne s deťmi a ich rodičmi čítame, hráme sa a tvoríme.  

Krajská kniţnica v Ţiline sa snaţí všetkými vyššie spomínanými podujatiami podchytiť mladších 

čitateľov, aby sa aj v ďalšom období stali našimi pravidelnými návštevníkmi. A aby si osvojili čitateľské 

návyky a zručnosti potrebné pre ţivot. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Práca s deťmi predškolského a mladšieho školského veku na úseku detskej literatúry 

a v pobočke v Liptovskej kniţnici Gašpara Fejérpataky Belopotockého  

v Liptovskom Mikuláši 
 

Mgr. Petronela Jančušková 

Liptovská kniţnica G. F. Belopotockého  

v Liptovskom Mikuláši 
 

 
 

Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 

Všetky nasledujúce fotografie sú z archívu Liptovskej kniţnice GFB 
 

  

Na úvod  
 

V Liptovskej kniţnici Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši pracujem štyri 

roky ako knihovníčka na detskom oddelení, konkrétne v pobočke umiestnenej v Základnej škole Janka 

Kráľa na Podbrezinách. Knihovníčky, ktoré pracujú v pobočke vedia, ţe kniţnica si tu ţije svojím ţivotom, 

včlenená medzi školské triedy, telocvičňu, jedáleň, školský klub detí i Centrum voľného času. V tomto 

prostredí, s prevahou pedagogických zamestnancov, sa snaţíme zapadnúť a prihovárať sa ku svojim 

najmladším čitateľom z pozície tzv. „štvrtej mamy“, po ich skutočnej mame, pani učiteľke a pani 

vychovávateľke. Naším cieľom je vypestovať v detských srdiečkach lásku ku knihe a kniţnici, aby sa pre 

deti stala miestom záţitkov a dobrodruţstiev.  

Dnešná téma semináru má byť venovaná našim najmladším čitateľom, resp. sluţbám a práci, ktoré 

im poskytuje kniţnica. Začala by som, ak dovolíte, od konca. Leto je za nami, obdobie dovoleniek sa 

skončilo, ale ani počas prázdnin sme  nezaháľali a venovali sme sa detským čitateľom, ako väčšina z vás.  
 

Kniţnica si vyšla na potulky – Liptovfest 2019 
 

Liptovská kniţnica dostala ponuku od mesta Liptovský Mikuláš, aby sa odprezentovala na 

tohtoročnom Liptovfeste (20.7.2019), keďţe tento rok oslavujeme 190. výročie zaloţenia. Liptovfest je 

festival toho najlepšieho, čo v regióne Liptov nájdete. V rámci sprievodných podujatí sme dostali výbornú 

príleţitosť spropagovať kniţnicu aj medzi širšou verejnosťou. Pre našich najmenších priaznivcov sme mali 

pripravenú výstavku detských kníh a časopisov, ktorú si mohli návštevníci festu, najmä rodičia s deťmi 

prezerať a čítať. Našou hlavnou predlohou pre tvorivú aktivitu sa stala kniha Odváţny zajko od Nicoly 

Kinnearovej – vyrábanie zajačích papierových ušiek. Počas tvorenia sme deťom prerozprávali dej tohto 

poučného príbehu, ako sa z bojazlivého zajka Lola stal zajko odváţny. Aby sa deti na zajačikov podobali 

ešte viac, dokreslili sme k ich uškám aj tváričky. Po aquaparku zaraz behali malé nebojácne zajačiky.  
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Týţdeň spoločenských hier a aktivít 2019 (II. ročník) 
 

Prvý prázdninový týţdeň (od 1.- 4.7. 2019) sme v kniţnici odštartovali týţdeň plný hier, aktivít 

a čítania. Minulý rok sme v rámci projektu nakúpili spoločenské hry pre deti s cieľom pritiahnuť ich do 

kniţnice práve cez detskú hru. Aktivity počas týţdňa prebiehali od 9,00 hod. do 13,00 hod. a boli určené 

primárne pre deti predškolského veku  a pre ţiakov na I. stupni ZŠ. Okrem hier si kaţdé dieťa mohlo 

vyrobiť svoj vlastný originálny náramok s menom, ozdobiť si za pomoci makiet, farieb na textil a vlastnej 

fantázie eko-plátenú tašku na knihy, či pomôcť nám vymaľovať veľkú maľovanku. Deti, ktoré mali záujem, 

sme pomaľovali farbičkami na tvár. Keďţe sa na Týţdeň spoločenských hier naši malí návštevníci 

nenahlasovali, bol to pre nás trochu adrenalín, koľko ich v daný deň príde. Našťastie sme si prácu pekne 

zadelili, a ak bolo treba tak sme materiál na tvorenie dokúpili. Keď sa nazbieralo 5-6 menších detí, 

kolegyňa im čítala z knihy Elmer alebo Elmer a dúha od Davida Mckeeho a kaţdé dieťa si domov odnášalo 

svojho farebne vymaľovaného sloníka. Keď prišli 8-9 ročné deti, hrali sme sa s nimi hry na štýl Monopoly 

či Twister, alebo sme ich usmerňovali pri aktivitách s rodičmi a ich starými rodičmi. Deti samy objavili 

spôsob ako stráviť v kniţnici čas, našli si svoj kútik, v ktorom si čítali, alebo sa len tak zabávali 

a rozprávali s novými kamarátmi, ktorých tu spoznali.  
 

   
 

Ponukové listy podujatí z úseku detskej literatúry  
 

Liptovská kniţnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, úsek detskej 

literatúry, má vypracovaný svoj ponukový list podujatí na príslušný školský rok, v ktorom má uvedený 

zoznam podujatí pre materské školy, pre ţiakov na I. a II. stupni základných škôl i podujatia náučného 

charakteru.  

Na základe ponukového listu, ktorý kolegyne osobne zanesú na začiatku školského roka na 

materské a základné školy v Liptovskom Mikuláši,sa pani učiteľky objednávajú na nimi vybrané podujatia– 

telefonicky alebo priamo v kniţnici. Kolegyne majú vybudované dobré kontakty aj s dedinskými školami, 

kde sa im osvedčila elektronická komunikácia cez email.  

V kniţničnej pobočke na Podbrezinách je štýl práce trochu iný. Na kaţdý rok mám vypracovaný 

plán kolektívnych podujatí, podľa ktorého pripravujem akcie, nadväzujem na výchovno-vzdelávací 

proces a reagujem na potreby školy a pedagogických zamestnancov. Povedzme, keď je na škole 

Medzinárodný deň jablka, idem deťom čítať knihu o Petronele Jabĺčkovej, o dobrej čarodejnici, ktorá ţije 

v jablku, a pridám k tomu nejakú tvorivú činnosť. Medzi školou a kniţnicou sa tak vytvára vzájomné puto 

spolupráce.  
 

Vybrané kniţničné sluţby a formy práce, ktoré Liptovská kniţnica GFB poskytuje pre MŠ a ZŠ 
 

Okrem poskytovania základných výpoţičných (absenčných, prezenčných) sluţieb; odporúčaní 

kniţných noviniek pre deti (ich rodičov) a pedagogických zamestnancov tvorí jadro práce s predškolákom 

v MŠ a prvákom v ZŠ biblio-informačná výchova (BIV), ktorá je spojená s exkurziou do kniţnice, 

obohatená záţitkovým čítaním. Pre materské školy sú prínosné knihy čo najviac ilustrované, s krátkym 

jednoduchým textom, ale s vysokou výpovednou hodnotou. Na takéto čítanie sa nám osvedčili knihy, uţ 

spomínaný Elmer od Davida Mckeeho; Boribon a sedem balónov od Veroniky Marékovej; Deň, keď 
pastelky dali výpoveď od Drew Daywaltovej; Veľké dobrodruţstvo malého psíka od Ladislava Csurma; 

Špinuška od Annie M.G. Schmidtovej; Grufalo a jeho pokračovanie Gruffalinka od Julie Donaldsonovej.  

V pobočke robím deťom BIV pod názvom Kniţnicológia pre prvákov, (kde sa okrem základných 

informácií o tom, ako vzniká kniha, rozdiel medzi kniţnicou a kníhkupectvom, kto je to ilustrátor, 

spisovateľ a čo je čitateľský preukaz, číta kniha Calvin nevie lietať od Jennifer Berneovej. Kniţnicológia 
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pre druhákov je venovaná viac vyhľadávaniu kníh v kniţnici a číta sa kniha Magdalénka a psík z kniţnice 

od Lisy Pappovej.  
 

 
 

 

Naším najúspešnejším záţitkovým podujatím pre predškolákov a prvákov, ktoré ponúkame je uţ 

niekoľko rokov Grufalo (pozri niţšie rozpracované celé podujatie). Uţ v ranom veku vedieme deti aj 

k náučnej literatúre a prepájame ju s príbehom, pričom rozvíjame predčitateľskú gramotnosť, tj. dieťa by 

malo vnímať a pochopiť, ţe prostredníctvom písania a čítania môţe spoznávať svet okolo seba a text mu 

prináša informácie, ktoré sú pre neho dôleţité.    

Ďalšou obľúbenou formou práce s detským čitateľom na I. stupni sú literárne kvízy. Uţ na 

začiatku školského roka si pani učiteľky prídu vypoţičať do kniţnice knihy, aspoň 10 kusov, (jedna kniha 

na dvojicu do lavice) a po prečítaní sa objednávajú kolegyniam na kvíz. Ţiaci sú počas kvízu rozdelení do 

skupín, je pre nich pripravených niekoľko súťaţných kôl s otázkami a úlohami, ktoré sa snaţia čo najlepšie 

zodpovedať a splniť. Deti sú veľmi súťaţivé, rady bojujú o kaţdý bod a víťazstvo. Musia sa však naučiť 

nielen vyhrávať, ale aj prehrávať. Zároveň si precvičia pamäť a rozvíjajú schopnosť pracovať v tíme. Pred 

samotným kvízom sa deti od knihovníčok dozvedia veľa uţitočných informácií o spisovate-

ľovi/spisovateľke, ktorej knihu čítali, aj o iných knihách, ktoré ešte napísal/a. Pre 2. ročníky sú vhodné 

kvízy napr. O Guľkovi Bombuľkovi či Danka a Janke od Márie Ďuríčkovej a Rozprávky o psíčkovi 

a mačičke od Jozefa Čapka. Veľmi obľúbené kvízy sú aj z kníh od Gabriely Futovej – Naša mama je 
bosorka, Dokonalá Klára, Nejdem a basta a Môj anjel sa vie biť od Romana Brata. Tieto sú vhodné pre 3. 

– 4. ročníky ZŠ.  

V neposlednom rade poskytujeme deťom  ZŠ metodicko-konzultačné sluţby, tj. pomoc pri výbere 

textov na literárne súťaţe, organizujeme pre deti tvorivé dielničky k ročným obdobiam a významným 

dňom, besedy a prednášky so spisovateľmi a ilustrátormi, čitateľské maratóny, bezplatné slávnostné zápisy 

pre prvákov a druhákov i Noc s Andersenom – večer plný súťaţí, tanca, tvorivých aktivít a hľadania 

pirátskeho pokladu, pričom si deti majú moţnosť pozrieť nočnú kniţnicu a prespať v nej. Na realizácii 

podujatia sa podieľa celá kniţnica, kaţdá z nás má svoje stanovisko, svoj „kostým“, do ktorého sa 

prezlečie. 
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Fotografie z archívu Liptovskej kniţnice GFB: Noc s Andersenom 

 

V Pobočke na Podbrezinách 

 
Okrem spomínaných knihovníckych sluţieb a foriem práce sa mi v školskej pobočke veľmi 

osvedčili tematické hodiny náučno-zábavného charakteru. V rámci týchto hodín chodím priamo do 

tried, kde pracujem so ţiakmi. Je veľmi dobré, ţe ZŠ disponuje takmer v kaţdej triede interaktívnou 

tabuľou, takţe časť podujatia, ktorého súčasťou sú aj kvízy, mám spracovanú v počítačovej podobe. Krátko 

opíšem tzv. Čierno-bielu hodinu. Je určená pre ţiakov 3. – 4. ročníkov ZŠ. Dobré je, keď deťom deň 

vopred poviete, ţe ich zajtra čaká čierno-biela hodina, a majú moţnosť sa obliecť do školy do čiernych 

a bielych vecí. Posilní to ešte viac záţitok z podujatia. Čierna a biela farba nás sprevádzajú celým našim 

ţivotom. Na začiatku sa s deťmi zamýšľame a hľadáme „všetko“, čo je biele, čierne a čierno-biele. 

V čierno-bielom kvíze sa deti následne dozvedia, ţe túto farebnú kombináciu hrdo nosia na svojich 

koţúškoch zvieratká a je obľúbená v módnom i umeleckom priemysle. Psychológovia ju tieţ vyuţívajú pri 

viacerých diagnostických testoch osobnosti. V konečnom dôsledku, keď otvoríme knihu, tak to máme 

čierne na bielom. Deti nakoniec potešíme čierno-bielou mandalou, z ktorej sa nakoniec stane farebná, 

pretoţe svet je farebný a čierno-bielou maškrtou.  
 

  
Fotografie z archívu Liptovskej kniţnice GFB: Čierno-biela hodina 

 

Obľúbené podujatie u prvákov je Rok má 12 mesiacov a 4 ročné obdobia. Dopĺňa vzdelávací 

proces prvouky čítaním rozprávky o Dvanástich mesiačikoch. Základná škola disponuje výbornou 

didaktickou magnetickou pomôckou značky Elarin, s.r.o., – Rozprávky 4, ktorá umoţňuje dramatizáciu 

rozprávky; postupné ukladanie obrazových kariet podľa deja rozprávky; skladať puzzle; hrať pexeso; hrať 

„nájdi rozdiely“- na označených kartách deti hľadajú určitý počet rozdielnych prvkov. Čaká na ne 

„popletená rozprávka“ – do postupnosti rozprávky vmiešame  aj niekoľko kariet z inej rozprávky a deti 

určujú, ktoré karty tam nepatria; hra „čo chýba“ – vezmeme niekoľko obrázkov, deťom ich dáme 

prehliadnuť, potom karty otočíme a zamiešame na ploche. Jeden obrázok odoberieme a ostatné otočíme. 

Deti hádajú, ktorý obrázok chýba.  

Deti zo školského klubu detí to majú do kniţnice „na skok“ a ja do klubu tieţ, preto  prváčikom 

vţdy v jeden deň v týţdni, alebo podľa toho, ako to vyhovuje pani vychovávateľke,  chodím poobede čítať. 

Vytvárame tak pre deti priestor a čas na počúvanie rozprávky. Veľmi sa mi osvedčila kniha Nakresli si 

príbeh od Mateja Zámečníka. Kniţka pozostáva z 12 krátkych poučných príbehov o zvieratkách, ku 

ktorým som si vţdy pripravila jednoduchú tvorivú aktivitu, a tieţ sa tu dá veľmi pekne prepájať náučná 

a krásna literatúra. V pobočke mám slušnú zbierku zvieracích plyšových maňušiek, ktoré sa tieţ dajú 

šikovne vyuţiť pri čítaní. Druhý tip na popoludňajšie čítanie je kniha o slušnom správaní Ako sa Berta 
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a Oskar nezmestili do koţe od Dany Hlavatej. Ide o veselé a poučné rozprávky, vďaka ktorým deti naučíte 

ako sa treba správať k druhým aj k sebe.  

So školským klubom detí spolupracujem aj pri Hravej čítanológii. Je určená pre tretiakov. 

Tréning robí majstra, hlavným cieľom je preto vytvárať u detí správne čitateľské návyky, vzbudiť v nich 

záujem o literatúru, odstraňovať „dvojité čítanie“ (dieťa si prečíta izolovane písmená potichu a aţ potom 
ich nahlas prečíta vcelku) a hlavne nebáť sa čítať nahlas. V menších skupinkách, do 10 detí, spolu čítame 

nahlas a s porozumením. Úvodné minúty patria očnej rozcvičke. Deti spolu lúštia tajničku, osemsmerovku 

alebo slovné prešmyčky, čítajú krátke vtipy. Potom čítame nahlas vo dvojiciach, do 30 minút. Je potrebné 

mať viac výtlačkov z jednej knihy. Po čítaní si zvykneme aj niečo vytvoriť, omaľovať. Veľmi dôleţitý je 

kniţný výber. Mne sa osvedčili detektívky – Detektívna kancelária Lasse Maja od Martina Widmarka 

a dúfam, ţe podobný úspech bude mať séria kníh Detektívna kancelária 2. od J.L. Horsta. Obidve knihy sú 

prehľadne členené na kapitoly. Písmo a riadkovanie sú dostatočne veľké, takţe deti neodrádzajú od čítania.  

V základnej škole funguje aj prírodovedný krúţok pre I. stupeň (3. – 4. ročník). V rámci 

spoznávania stromov sa dajú veľmi pekne záţitkovo vyuţiť knihy Kto rastie v parku a Kto rastie v sade od 

Kateryny Mikhalitsyny. Škola disponuje  listovými herbármi, ktoré názorne  umocnia záţitok z prečítaného 

textu. Taktieţ si s deťmi môţete vytvoriť vlastné herbáre. Výborná kniha je aj kniha Gréta od Andrey 

Gregušovej, ktorá deťom vyrozpráva príbeh veľrybej speváčky. Náhle prišla o hlas a nikto nevie prečo. 

Rieši veľmi aktuálny problém znečisťovania oceánov plastami. Dobrým pomocníkom je časopis 

Stromáčik zameraný na environmentálnu výchovu, ktorý naša kniţnica odoberá.  

V pobočke sa snaţím kaţdý mesiac formou aspoň malej nástenky a výstavky kníh predstaviť 

deťom našich aj svetových spisovateľov a ilustrátorov. Na konci mesiaca mi deti pomôţu urobiť hviezdu 

spisovateľa na spisovateľský chodník slávy, ktorého predstavujem formou nástenky. Pre lepšiu orientáciu 

v kniţnici a čitateľskú motiváciu lúštia deti obrázkovú knihovnícku záhadu. Raz za mesiac vyberiem 

z vopred určenej knihy obrázok, prefotím ho a rozstrihnem na tri časti. Postupne kaţdý týţdeň dopĺňam 

obrázok o chýbajúce časti a deti hádajú názov knihy, v ktorej sa ilustrovaná kresba nachádza. Prezradím im 

len autora. Deti často uţ pri prvej časti obrázkovej skladačky vedia, z akej knihy je obrázok, a ďalšie časti 

obrázku uţ nedopĺňam. Odpovede na knihovnícku záhadu spolu s menom a priezviskom hádţu do 

drevenenej truhličky lúštiteľa. Posledný týţdeň v mesiaci odpovede pretriedim a zo správnych vyţrebujem 

jedného, ktorý získa malú odmenu. Cieľom knihovníckej záhady je tieţ „napozerať si knihy“, hravou 

formou, podvedome sa tak naši malí čitatelia učia priraďovať knihu k spisovateľovi, a ani o tom nevedia.  

Na spríjemnenie čitateľského prostredia deťom slúţi detský čitateľský kútik, v ktorom čítajú pod 

perinou.  

 

  
Fotografie z archívu Liptovskej kniţnice GFB: Čítanie pod perinou 
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Turčianska kniţnica v Martine – práca s deťmi predškolského veku a mladšieho 

školského veku 
Mgr. Lenka Tkáčová 

Oddelenie literatúry pre deti a mládeţ 

Turčianska kniţnica v Martine 
  

 
Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 

 
Práca v kniţnici je krásna. Pôsobiť medzi mnohými príbehmi, pracovať s nimi je 

a sprostredkovávať ich malým čitateľom je nepochybne poslaním. Počas prezentácie, na ktorej sa stretlo 

veľa úţasných knihovníčok, som rozprávala o práci v detskom oddelení.  

Na úvod som začala organizáciou samotných podujatí. V našom oddelení pracujú tri knihovníčky. 

Kaţdá má počas podujatia svoju úlohu. Dve sa venujú deťom a jedna pôsobí v sluţbách. Keďţe je naša 

práca na dve smeny, jedna začína od 8:00 hod a druhá od 10:00 hod, podujatia prispôsobujeme našim 

sluţbám. V kniţnici pouţívame nespočetne veľa pomôcok, ktoré musíme niekde uskladniť. Slúţi nám 

k tomu skladík a krabice. Kaţdá krabica je označená názvom konkrétneho podujatia napr. Červená 

čiapočka, Ţabí princ. V nej sa nachádzajú pomôcky. Najviac pri práci s deťmi z materských škôl 

vyuţívame maňušky. Tie sa osvedčili. Niektoré máme nakúpené z projektu, iné si vyrábame samé alebo 

dostávame z darov od čitateľov. Počas práce s čitateľmi predškolského veku, vyuţívame priestory detského 

oddelenia. Najčastejšie ide o náš povestný zelený koberec, zelenú sedačku a rozprávkovú miestnosť (všetky 

sú vo farbách Turčianskej kniţnice).  

 

  
Fotografie z archívu Turčianskej kniţnice v Martine 
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Prvé stretnutie najmenších čitateľov s knihovníčkami z detského oddelenia je vţdy plné nových 

záţitkov a dojmov. Keďţe práca v kniţnici je hlavne o kniţkách, počas prvého stretnutia deťom 

predstavíme literatúru prostredníctvom podujatia s názvom Knihovníčka svetobeţníčka. V ňom deti 

spoznajú kniţnice celého sveta a zistia aké druhy detskej literatúry poznáme. Okrem iného im ukáţeme aj 

zvukové kniţky, 3D knihy, knihy s flautou, didaktické knihy a pod. Na záver podujatia sa spolu prejdeme 

po priestoroch, pomedzi regáliky. Pri našej práci je pre nás kniha len inšpiráciu na minidramatizáciu. Nie 

konkrétnym scenárom. Nedrţíme sa striktne textu, vţdy sa ho snaţíme prispôsobiť našim potrebám 

a moţnostiam. Podujatia prispôsobujeme aj podľa veku. Mladším deťom (3-4 roky) realizujeme podujatia, 

ktoré sú kratšie a jazykový prejav spomalíme. Pre staršie deti (5-6-7 rokov), ktoré uţ musia vydrţať 

s pozornosťou dlhšie, prispôsobujeme tieţ podujatie inak. Na záver podujatí väčšinou nasleduje tvorivá 

dielňa pozostávajúca napríklad z kreslenia, vyfarbovania, lepenia alebo strihania.  

 

 
                       Fotografia z archívu Turčianskej kniţnice v Martine 

 

V súčasnosti máme v ponuke nasledovné podujatia pre vekovú kategóriu do 7 rokov: Knihovníčka 

svetobeţníčka, Perníková chalúpka, Išlo vajce na vandrovku, Ţabí princ, Dobrodruţstvo s knihou, O 12 

mesiačikoch, Červená čiapočka a Pasovanie čitateľov. Väčšinou ide o podujatia, ktoré realizujeme formou 

minidramatizácie s maňuškami a pripravenými rekvizitami.  

Našu prácu obohacujeme aj realizovaním besied pre deti a mládeţ. Pre deti predškolského veku 

a mladšieho školského veku sa nám osvedčili dve autorky. Zuzana Kubašáková, vyštudovaná pedagogička, 

ktorá obohacuje besedy o dramatizáciu, pomôcky, hry a aktivity. Druhou autorkou je Ivana Jungová. Počas 

besedy rovnako pouţíva maňušky, dialógy z rozprávok, čo deti veľmi oceňujú.  

Do Turčianskej kniţnice v Martine chodí väčšina základných škôl z mesta. S materskými školami 

máme rovnako výbornú spoluprácu. Dokonca spolupracujeme aj so základnými školami a materskými 

školami z okolitých dedín a miest. Konkrétne s dvanástimi zariadeniami. Školské kolektívy pod dohľadom 

pedagóga navštevujú naše oddelenie v priemere 3-4x počas jedného školského roka. Napriek ich záujmu 

o viac podujatí musíme brať do úvahy aj to, ţe niektoré školské zariadenia sa k nám nedostanú ani raz 

(neskoro sa zaujímajú o termín návštevy). Takţe sa snaţíme dávať priestor pre podujatia aj školám, ktoré 

k nám nechodia pravidelne alebo sú z okolitých dedín. Ich návštevám sa tešíme avšak niekedy dochádza 

k nemilej situácii. Kvôli dopravnému spojeniu ostávajú deti v našich priestoroch dlhšie a smeruje to 

k tomu, ţe začínajú byť hlučné, vo fonde dochádza k chaosu, priestory vyuţívajú na pohybové hry. Kvôli 

bezpečnosti detí a ochrane fondu musíme ţiaľ na tento problém vţdy upozorniť.  

Tešíme sa však, ţe po prvej návšteve detí, sem často naši najmenší zavítajú aj so svojimi rodičmi, 

ktorých náš priestor vţdy očarí. 
Medzi jedno z najobľúbenejších podujatí patri minidramatizácia s názvom Ţabí princ, ktorého 

scenár prikladáme.  
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Fotografie z podujatí sú z archívu Turčianskej knižnice v Martine 
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Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v Kysuckej kniţnici v Čadci 
 

Petronela Gavenčiaková 

Kysucká kniţnica v Čadci 

Úsek práce s deťmi a mládeţou 

V texte sú pouţité fotografie z archívu KK v Čadci  
 

 
 

Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 
 

 Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v Kysuckej kniţnici v Čadci sa realizuje v prevaţnej miere na 

Úseku literatúry pre deti a mládeţ. V Kysuckej kniţnici v Čadci pracujeme s deťmi uţ od 0 rokov, kedy 

kniţnicu navštevujú v náručí svojich mám a otcov. Pri kniţnici pracuje Klub MAMILA, v ktorom sa 

stretávajú mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a deti na pôde Kysuckej kniţnice v Čadci.  
 

 
  

Základné údaje, ktoré sú vykazované na tomto úseku: 
V roku 2018 sa u nás zaregistrovalo 1 916 detí vo veku od 0 do 15 rokov (čo je 35,53% z celkového počtu 

registrovaných pouţívateľov) – z toho: 

1. vo veku 0-2 rokov spolu 109 detí 

2. vo veku 3-5 rokov spolu 249 

3. vo veku 6-10 rokov spolu 913 

4. vo veku 11-15 rokov spolu 645. 
 

Prehľad registračných poplatkov a zliav pre deti a mládeţ v Kysuckej kniţnici v Čadci: 
1. individuálni pouţívatelia – deti do 8 rokov – vyuţívajú sluţby kniţnice bezplatne, 

2. deti od 8 do 15 rokov – 2,00 € 

3. deti - drţitelia preukazu ZŤP, ZŤP/S – vyuţívajú sluţby kniţnice bezplatne,  

4. jednodňoví pouţívatelia - 0,70 € 

5. kolektívny pouţívateľ (organizácie) - 7,00 € 

6. materské a základné školy všetkých druhov, kluby a CVČ, občianske zdruţenia detí a ich 

priateľov,  DSS, CSS a pod. – registračné poplatky neplatia; 
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7. rodinný preukaz - jeden dospelý člen rodiny zaplatí - 4,00 € a na kaţdého ďalšieho člena sa 

dopláca  - 1,00 € (do rodinného preukazu je moţné zahrnúť otca, matku a deti vo veku do 15 

rokov, deti do 8 rokov neplatia ţiadny poplatok).  
 

  
 

Základné údaje vykazujúce Kysuckou kniţnicou na tomto úseku: 
Deti do 15 rokov ako návštevníci kniţnice (bez návštevností podujatí) – v roku 2018 deti navštívili 

kniţnicu spolu 20 166 krát (čo je 30,76% z celkovej návštevnosti); 

z toho  deti vo veku: 0 – 2 roky spolu 605, 3 – 5 rokov spolu 1 903, 6 – 10 rokov spolu 12 253, 11 – 15 

rokov  spolu 5 405. 

Deti a mládeţ majú k dispozícií kniţničný fond priestorovo odčlenený, ktorý obsahuje 20 725 

kniţných dokumentov z náučnej literatúry a 50 384 kniţničných dokumentov z krásnej literatúry (uvádzané 

údaje k 31.12.2018). Kaţdoročne do kniţničného fondu pre deti a mládeţ pribudne cca 1 500 prírastkov – 

prevaţne kníh.  

Deti do 15 rokov v roku 2018 zrealizovali spolu 71 109 výpoţičiek kniţničných dokumentov 

z celkového počtu 270 915. Z toho bolo 20 725 výpoţičiek náučnej literatúry a 50 384 krásnej literatúry. 

V našej kniţnici kaţdoročne pripravujeme mnoţstvo podujatí pre deti a mládeţ do 15 rokov. 

V roku 2018 to bolo 431 podujatí (v tom 31 podujatí pre deti predškolského veku a 400 pre deti od 6-15 

rokov), na ktorých sa zúčastnilo 9 993 detí.  
 

  
 

 

Pri Kysuckej kniţnici v Čadci pôsobí Klub prvého čítania „Šupinky“, ktorého aktivity sa 

zameriavajú nielen na najmenších návštevníkov, ale aj na rodinu s deťmi predškolského veku.  

Kysucká kniţnica v Čadci sa kaţdoročne zapája do medzinárodných aktivít, ako sú Noc 

s Andersenom a Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce s deťmi a mládeţou sú celoslovenské knihovnícke, čitateľské, 

literárne a propagačné kampane: Čítajme si! - celodenný čitateľský maratón, Celé Slovensko číta 

deťom a Celé Slovensko číta deťom aj s Mikulášom, Čítajme s Osmijankom, Deň ľudovej rozprávky 

– Slovensko Dobšinskému, Celoslovenská súťaţ v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky 

Maťko Jozefa Cígera Hronského, Adventné čítanie venované čítaniu vianočných rozprávok a biblických 

príbehov. 
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Medzi deťmi asi najznámejším podujatím je úspešné medzinárodné podujatie na podporu čítania – 

Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príleţitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa 

Christiana Andersena. V Kysuckej kniţnici toto podujatie organizujeme kaţdý rok a má veľkú odozvu. 

Kaţdoročne na deti čaká bohatý program, ktorý tradične začína slávnostným sprievodom mestom a prijatím 

účastníkov primátorom Mesta Čadca. 
  

    

    
 

Projekt „Celé Slovensko číta deťom“ v Kysuckej kniţnici v Čadci je zameraný na spoločné 

čítanie a na vybudovanie návyku pravidelného čítania, je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, 

ochrany, je o pravom zázemí, ktoré kaţdý malý, ale aj veľký človek potrebuje. Do tohto projektu sa 

ochotne zapájajú kaţdý rok významné osobnosti Kysúc. 
 

   
Príbeh o Slimákovi Fezojovi pobavil všetkých. Večerné čítanie bolo spojené s diskotékou. 

 

Čítajme si – Detský čitateľský maratón 
Čitateľský maratón 2019 – Štart! Maratón zahájil primátor Mesta Čadca – Ing. Milan Gura a následne 

čítajú deti zo školských klubov.  
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Projekt: Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! 

Tento čitateľský projekt, ktorý je zameraný na podporu čítania, formovanie čitateľských návykov u detí 

mladšieho školského veku, má v našej kniţnici dlhodobú tradíciu. Jeho hlavnú úlohu vidíme v stimulácií 

a podporovaní  rozvoja čítania a literárnej gramotnosti ţiakov na 1. stupni základných škôl.  
 

  
 
Kráľ čítaného slova 
Tak, ako v iných kniţniciach, aj v tej našej kniţnici kaţdoročne korunováciou „Kráľa detských čitateľov“ 

oceňujeme najaktívnejších detských čitateľov kniţnice. Kritériom je počet vypoţičaných kníh z našej 

kniţnice v období od marca do augusta, a zároveň aj schopnosť osobne prezentovať prečítanú literatúru, 

zúčastňovať sa podujatí v kniţnici, vedieť sa zorientovať v detskom kniţničnom fonde a v detskej 

literatúre.  
 

  
 

Jazýček môj, ohýbaj sa! - recitačná súťaţ detí materských škôl – realizujeme v spolupráci s Centrom 

voľného času v Čadci. Pohľad na 9. ročník recitačnej súťaţe  

 

      
 

Literárne karnevaly majú v našej kniţnici veľký úspech. Deti na nich predstavujú hrdinov svojich 

obľúbených kníh. 
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V spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci sa organizuje podujatie s názvom „Jánska noc, má 

čarovnú moc", ktorého súčasťou je netradičné večerné a nočné čítanie v netradičnom prostredí Múzeu 

kysuckej dediny vo Vychylovke. Podujatie je určené pre najaktívnejších detských čitateľov. Je akousi 

motiváciou aktivitou pre deti k čítaniu a záujmu o kniţnicu. Vybraní účastníci preţijú poobedia a noc 

v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke plné zaujímavých aktivít. 

 

    
 

Projekt Kysucké rozprávkové kráľovstvo 

Kysucké rozprávkové kráľovstvo bolo zaloţené pri Kysuckej kniţnici v Čadci pani Jankou 

Mudríkovou a ďalšími nadšencami, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládeţou, v roku 2004. 

Cieľom projektu bolo a je oţivovať záujem detí a mládeţe o históriu a kultúru, pamiatky, prírodné krásy 

Kysúc, ale aj o ľudovú slovesnosť, nárečia a tradície na Kysuciach. Prehĺbiť záujem detí a mládeţe 

o literárne a dramatické umenie, výtvarné umenie a hudbu. Kysucké rozprávkové kráľovstvo má svojho 

kráľa – ako prvý bol deťmi zvolený Ondrej Zimka a po jeho abdikácií na tón nastúpil jeho syn Ondrej 4. 

Zimka. Kráľovstvo má svoj dvor, ktorý tvoria ľudia, ktorí môţu deťom pomôcť, na ktorých sa môţu 

obrátiť. Pod hlavičkou Kysuckého rozprávkového kráľovstva sa organizuje mnoţstvo podujatí.  
 

  
 

Projekt: Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov 
Kysucká kniţnica v Čadci pravidelne v letných mesiacoch organizuje Letný tábor malých knihovníkov 

„Knihuľko", ktorý prináša účastníkom z radov najaktívnejších detských čitateľov veľa tajomstiev, 

prekvapení, stretnutí s regionálnymi autormi a ilustrátormi, prvé pokusy o vlastnú tvorbu i dobrodruţné 

potulky po regióne, ale aj po Slovensku. V tomto roku sa konal 7. ročník tábora, ktorý mal slúţiť ako 

propagácia a prezentácia práce s deťmi a mládeţou v Kysuckej kniţnici v Čadci medzi deťmi a mládeţou, 

ktorých chceme získať za našich čitateľov a pouţívateľov kniţnično-informačných sluţieb, získať si ich 
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priazeň, aby sa stali pravidelnými návštevníkmi Kysuckej kniţnici v Čadci, aby opustili virtuálny 

globálnych svet a začali svoj voľný čas vyuţívať zmysluplne. Kysucká kniţnica v Čadci tých 

najaktívnejších detských čitateľov, ktorí zároveň pomáhajú svojim rovesníkom objavovať svet kniţnice 

a kniţného kráľovstva poznania chce odmeniť aj vo forme účasti v Letnom tábore malých knihovníkov.  
 

 

 
 

Práca s večnými deťmi 
Večné deti – tak v našej kniţnici voláme ľudí s mentálnym postihnutím. Hoci ide o ľudí, ktorí 

dosahujú fyzický vek niekedy uţ dospelého človeka, ich mentálny vývoj zastal v detskom období. Týmto 

ľuďom (deti, mládeţ, dospelým) sa venujeme na úseku práce s deťmi a mládeţou. 

V rámci projektu Rozprávky večných detí robíme rôzne aktivity, tvorivé  dielne: literárno-výtvarné; 

literárno-dramatické, literárno-hudobné a pod., do ktorých zapájame práve takto postihnutých ľudí.  
 

   
 

Práca s deťmi s autizmom 

Súkromná základná škola s materskou školou pre deti s autizmom v Ţiline zriadila v Čadci elokované 

pracovisko. Naša kniţnica má veľmi dobrú spoluprácu s týmto špecializovaným zariadením. Ţiaci 

pravidelne navštevujú kniţnicu a za pomoci špeciálnych pedagógov im pripravujeme program.  

 
Zo stany detí je veľký záujem aj o špeciálny program na prázdniny - Leto v kniţnici, ktorý je zameraný na 

aktívne a tvorivé vyuţívanie voľného času. Je plný hier, tvorivých dielní, súťaţí, čítania a filmov.  
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Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v Mestskej kniţnici Kysucké Nové Mesto 

Gamifikácia v kniţnici 
 

PhDr. Dušana Šinalová, riaditeľka 

Mestskej kniţnice v Kysuckom Novom Meste 
 

  
 

Fotografie Kysuckej kniţnice v Čadci z podujatia 
 

Mestská kniţnica Kysucké Nové Mesto je jednou z dvoch kultúrnych inštitúcií v meste s počtom 

obyvateľov okolo 15.000. Veľkosť kniţničného fondu je 30.636 kniţničných jednotiek, jednu tretinu tvorí 

fond literatúry pre deti a mládeţ. V roku 2018 zrealizovala kniţnica 72 530 výpoţičiek, z toho 30 % 

výpoţičiek pre deti a mládeţ. Počet zaregistrovaných čitateľov v uplynulom roku bol 2 115, z toho 856 

bolo detí do 15 rokov, čo predstavuje 40 %. Ak by sme sa mali zamerať na deti vo veku 3 aţ 10 rokov, 

zaevidovalo sa ich 523, najpočetnejšiu skupinu tvoria 7-8 ročné deti. Knihovníčky zrealizovali 298 

podujatí, z toho takmer polovica bola zameraná na deti a mládeţ. Cieľom našej práce je naďalej sa venovať 

detskému čitateľovi, vytváraniu kladného vzťahu k čítaniu a zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti. Dosiahnuť 

to chceme najmä aktívnou spoluprácou so všetkými školami a školskými zariadeniami v meste a okolitých 

obciach a inými neziskovými organizáciami.  
 

Projekty zamerané na detského čitateľa 
 

Dôleţitým spôsobom práce s detským čitateľom je realizovanie projektov. Napr. Bookstart je 

projekt, kedy novonarodeným deťom pri uvítaní do ţivota odovzdávame detský preukaz pouţívateľa. Jeho 

výhodou je členské zdarma aţ do veku 6 rokov, sprístupňovanie informácií o vhodnej literatúra pre 

jednotlivé vekové skupiny a organizovanie podujatí pre deti do 6 rokov. Kaţdoročne v máji pri príleţitosti 

Dňa rodiny môţu získať detskí čitatelia zápisné zdarma spolu s ostatnými členmi rodiny, projekt nesie 

názov Rodinné balenie čítania. V priebehu roka sa kniţnica zapája do celoslovenských kampaní 

zameraných na podporu čítania detí a mládeţe: Prečítané leto, Čítajme si..., Celé Slovensko číta deťom, Les 

ukrytý v knihy, Noc s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky a pod.  

Knihovníčky však realizujú aj vlastné projekty, ktoré sa osvedčili a získali si svoje miesto medzi 

kysuckonovomestskými mladými čitateľmi. Čítame o sto 6 je súťaţ všetkých tried troch základných škôl. 

Ţiaci získavajú pre svoju triedu body, najlepšia trieda na konci roka dostane za odmenu podujatie Hľadanie 

pokladu. Body sa dajú získať za návštevu kniţnice, za návštevu kniţnice celej triedy a za účasť na súťaţi 

usporiadanej kniţnicou. Samotné hľadanie pokladu prebieha nielen v kniţnici, ale aj v centre mesta pri 

mestských pamiatkach. Popoludnie básnika rodných Kysúc je súťaţ v umeleckom prednese poézie a prózy 

najmenších detí. Na Slovensku absentuje súťaţ pre deti z materských škôl v meradle ako Hviezdoslavov 

Kubín. Preto máme popoludnie venované kysuckému rodákovi básnikovi Andrejovi Majerovi, kde súťaţia 

v prednese poézie a prózy práve deti zo škôlok. Pri príleţitosti Dňa detskej knihy organizujeme mestský 

rekord v počte vypoţičaných detských kníh v jeden deň. Niekedy sa nám ho podarí prekonať, inokedy nie, 

lákadlom pre deti sú sprievodné podujatia. Galéria slávnych prstov je našou obdobou Kráľa čitateľov. 

Nehodnotíme však len počet prečítaných kníh, ale i počet strán. Ten najlepší čitateľ zanechá v kniţnici 

odtlačok svojho prsta, ktorým prelistoval pri čítaní kníh konkrétny počet strán. Z odtlačkov prstov tvoríme 
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v priestoroch oddelenia pre deti a mládeţ galériu, čo je veľkou motiváciou pre ďalších. Strašidelné čítanie 

je veľmi populárne podujatie pri príleţitosti halloweenskej noci. Deti v hrôzostrašných kostýmoch čítajú 

len pri svetle petrolejky strašidelné príbehy, súťaţia a na záver dostanú desivé občerstvenie. Vo svojej 

ponuke majú knihovníčky pripravené tvorivé dielne, kvízy, súťaţe, záţitkové čítanie, tematické besedy 

a pod na desiatky tém a pri rôznych príleţitostiach. Celá ponuka je zverejnená na webovej stránke mesta 

a na stránke kniţnice. 

Mnoţstvo projektov zorganizovala kniţnica vďaka podpore z fondov a nadácií. Priestory záhrady 

sa zmenili na letnú čitáreň s moţnosťami organizovať podujatia vďaka Nadácii Orange, Kia Motors 

Slovakia či Ţilinského samosprávneho kraja. Projekt Klub Magnus – gamifikácia v kniţnici podporila 

Nadácia Tesco. 
 

Čo je to gamifikácia? 
 

 Skôr, ako predstavím jednotlivé etapy projektu, najskôr v stručnosti zhrniem, čo je to gamifikácia. 

Je to relatívne nová technika zvyšovania záujmu klientov prostredníctvom pouţitia herných prostriedkov, 

herných designov, herného myslenia a herných princípov v neherných oblastiach. (Garaj, 2015) Beţnou 

implementáciou gamifikácie je vyuţitie skórovacích prvkov videohier, ako sú body, úrovne, rebríčky a 

úspechy a ich aplikácia do pracovného alebo vzdelávacieho kontextu, ktorým môţe byť aj organizácia, 

inštitúcia, webová stránka, mobilná aplikácia či iný online systém. Zatiaľ čo termín je relatívne nový, 

koncept gamifikácie je známy a pouţíva sa uţ nejaký čas, napr. pomocou vernostných systémov, ako sú 

nalietané kilometre, pečiatky za kaţdý entý produkt alebo špeciálne kniţničné programy letného čítania. 

Napríklad uţ v roku 1912 bola pouţitá gamifikácia formou ukrytia hračky do krabice s produktom 

kandizovaného popkornu a orieškov značky Cracker Jack.  

Vo svete je známych niekoľko prípadov gamifikácie v kniţnici. Uvediem na ilustráciu len niektoré. 

TEEN SUMMER CHALLENGE - unikátny program verejnej kniţnice Vaughan ponúkal rôzne výzvy, kde 

mohli súťaţiaci získať odznaky zapájaním sa do aktivít. Niektoré úlohy však nemali nič spoločné s knihami 

a čítaním. 

KDE V KNIŢNICI JE CARMEN SANDIEGO - gamifikované oboznámenie sa s Lafayettskou 

univerzitnou kniţnicou a orientáciou v nej. Čitatelia hľadali QR kódy, ktoré by viedli k vyriešeniu záhady. 

Inštrukcie boli uloţené vo fotoalbumoch ako obrázky, ktoré bolo moţné ohodnotiť alebo komentovať. Aby 

sa vyhlo podvádzaniu, v albume boli stopy poprehadzované, takţe poradie a význam sa dal zistiť len tak, ţe 

pouţívateľ hral hru a pohyboval sa vo fyzickom priestore.  

SCVNGR - bezplatná mobilná aplikácia. v ktorej je moţné jednoducho vytvoriť akékoľvek úlohy, ktoré 

musí pouţívateľ splniť. Získava body, odznaky, aplikácia má socializačné prvky - pouţívateľ vidí úspechy 

svojich kamarátov a je prepojiteľná aj s ostatými sociálnymi sieťami. 

NOVÁ GENERÁCIA KNIŢNIČNÝCH KATALÓGOV – implementácia sociálnych prvkov, ako 

napr. tagovanie, hodnotenie, komentovanie a pod. Dnes vznikajú projekty, ktoré kniţničný katalóg 

gamifikujú a prepájajú so sociálnymi médiami. (Buzová, 2014) 

 

Klub Magnus 
 

Náš samotný projekt začal zaloţením Klubu Magnus. Vymysleli sme logo a k nemu sme získali 

z finančných prostriedkov nadácie aj maskota. Do klubu sme začali lákať deti, tie museli priniesť vyplnenú 

prihlášku, aby aj ich rodičia vedeli, do akého projektu sa deti zapoja a zároveň s tým súhlasili. Na prihlášku 

uviedli mladí čitatelia mailový kontakt a vymysleli si svoje hráčske meno. V rámci Klubu Magnus 

nevystupujú deti ako čitatelia, ale ako hráči a takto ich oslovujeme. Keďţe finančná podpora z Nadácie 

Tesco nebola taká, aby sme mohli vyvinúť vlastnú aplikáciu, vyuţili sme na komunikáciu s hráčmi a na 

zverejňovanie výziev, hier a rebríčkov prostredie sociálnych sietí a vlastnej webovej stránky. Všetky 

výzvy, hry a rebríčky boli zverejnená aj v priestoroch kniţnice, nakoľko niektoré deti prejavili záujem 

o členstvo v klubu aj napriek tomu, ţe nemali prístup do siete internetu. Prvou výzvou bolo, aby hráči na 

Facebooku zverejnili vlastnú fotografiu, ktorá súvisí s čítaním, knihami či kniţnými hrdinami. Dôleţité 

bolo, koľko následne získali laikov, lebo to znamenalo lepšie umiestnenie a získanie bodov v hre. 

Pravidelne sme zverejňovali súťaţe s názvom Pátračka, kde bol dôleţitým údajom nielen splnenie úlohy, 

ale i čas, za ktorý to zvládli. Pomocou zašifrovaných indícií napr. deti hľadali slávny výrok na tému čítania, 

prostredníctvom výrezu fotografie deti hľadali rodný dom spisovateľa alebo miesto v kniţnici. Opäť sme 

pripočítavali body do tabuľky. Kniţná šifra bola úloha, kde pomocou piktogramov mali hráči znázorniť 

názov obľúbenej alebo čítanej knihy. Opäť bolo potrebné zverejniť šifru na Facebooku a získať čo najviac 



37 
 

laikov a najmä ďalší hráči mohli šifru lúštiť. Čo sa stalo? bola hra, keď súťaţiaci pomocou za sebou 

nasledujúcich fotografií vymýšľali príbeh, čo sa asi stalo napr. v kniţnici. 

Vyhodnocovali sme kaţdú súťaţ, hru a výzvu samostatne, hráči dostávali odznaky s logom. Ak niekto uţ 

získal odznak viackrát, následne získal odznak vyššej úrovne. Vyhodnotenie prebehlo aj na konci mesiaca. 

Spočítali sme hráčom získane body v súťaţiach a výzvach a bodovali sme tieţ počet prečítaných kníh za 

daný mesiac. Následne sme zostavili rebríčky, ktoré sme zverejnili na sociálnych sieťach, webe kniţnice a 

nástenke. Dizajn rebríčkov sme odkukali od skutočných počítačových hier, samozrejme, s hráčskymi 

menami. Po polroku sme vykonali záverečné veľké vyhodnotenie. Okrem pekných cien hráči získali i tortu 

s logom.  

Nápadov, ako čo najviac projekt prispôsobiť prostrediu internetu a počítačových hier, bolo viacero. Mne sa 

páčil i ten, ţe spätnú väzbu od hráčov sme získavali vďaka LibPinterestu. Teda nástenke, kde nám hráči a 

čitatelia nechávali odkazy – piny. Všetky prvky gamifikácie sa v Klube Magnus objavili: hráčske 

prostredie, hráčsky design, hráčke myslenie, získavanie bodov, dosahovanie úrovní, zverejnené rebríčky. 

A čo na záver dodať? Vďaka tomu, ţe Klub Magnus, všetky hry, výzvy, súťaţe a rebríčky boli 

zverejňované na sociálnych sieťach a webovej stránke, bola to úţasná prezentácia činnosti kniţnice a práce 

s detským čitateľom. 
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Scenáre a návody na podujatia a aktivity 

pre deti predškolského veku a 1. stupňa základných škôl 

 

 
Marta a Jonatán  (zážitkové čítanie) 

 

Mgr. Jaroslava Rácová, Krajská kniţnica v Ţilina - Úsek literatúry pre deti a mládeţ 
 

Cieľ: Prostredníctvom príbehu poukázať na dôleţitosť priateľstva, rozvíjať čítanie s porozumením.  

Cieľová skupina: pre deti od 4 – 6 rokov 

Trvanie: 30 – 45 minút 

Materiál: obrázky priateľov, napr. Lolek a Bolek, Danka a Janka, Maťko a Klinček, Maťko a Kubko, včielka 

Maja a Vilko a iné, papierové dáţďovky, strom, srdiečko, hruška, obrázok hrušky a dáţďoviek podľa obálky 

nakreslený na veľkom kartóne (nemusí byť), tabuľa, omaľovánka hrušky, farebné ceruzky.  

Knihy na výstavke: Palička a kamienok, Veľký výlet, Danka a Janka, Magdalénka a psík z kniţnice a iné.  

Postup pri realizácií podujatia: 

Privítam deti v kniţnici, opýtam sa ich, či vedia, kde prišli, trošku im predstavím kniţnicu a  poviem im, ţe si 

dnes prečítame jednu krásnu knihu, volá sa Marta a Jonatán  (knihu zatiaľ neukáţem). 

Na začiatku dám deťom hádanky, aby uhádli hlavné postavy z tejto knihy. 

Prvá hádanka: Na ruţovom kabátiku opasky má rada. Vyjde z domu iba vtedy, keď dáţď na ňu padá. 

(dáţďovka). Porozprávam im zopár zaujímavosti o dáţďovke, napr. ţiví sa zemou, opadaným lístím, drobnými 

ţivočíchmi, zanecháva za sebou hlien, ktorý jej pomáha lepšie sa hýbať, ak príde o svoj koniec, nevadí to, 

dorastie jej nový, často krát býva potravou pre vtáky alebo jeţka, záhradkári ju majú radi, lebo kyprí pôdu.  

Druhá hádanka: Visí pani bez slovka, ţiari ani ţiarovka (hruška) (predtým deťom prezradím, ţe je to ovocie). 

Naučíme sa s deťmi báseň o hruške -  viď príloha.  

Po básničke ukáţem deťom nakreslený obrázok na kartóne, a taktieţ knihu.   

Začnem čítať (počas čítania ukazujem deťom jednotlivé strany, priradia k stromu dáţďovky + hrušku, pýtam sa 

ich, čo znamenajú slová: osamelý, deliť sa, pri obrázku melóna sa ich opýtam, čo je to, taktieţ pri čerešničke).  

Po dočítaní poviem deťom, ţe dáţďovky uţ neboli opustené, stali sa priateľmi, mali sa rady a o všetko sa spolu 

delili. Dáme ich na tabuli k sebe (uţ sú spolu... a k nim srdiečko). Opýtam sa ich, či aj ony majú svojho 

priateľa/kamaráta. Či sa vedia podeliť.  

Našim priateľom môţe byť aj zvieratko (napríklad psík, mačička...), otázka pre deti: Máte aj vy doma zvieratko? 

Aké?  
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Počuli ste deti o tom, ţe našim priateľom môţe byť aj kniha? Nechám priestor, aby na to reagovali, odpovedali. 

Po diskusii zarecitujem báseň o kniţke – viď príloha.  

Môţeme sa ich ešte opýtať, či poznajú rozprávkových priateľov na obrázkoch na tabuli, nech ich vymenujú.  

Poďakujem im za pozornosť, za návštevu a na záver si kaţdé dieťa vymaľuje hrušku, dokreslia si dáţďovky 

a srdiečko.  
 

Báseň o hruške 
 

Hruška, hruške šušká 

Hruška hruške šušká: 

Máme plné brušká. 

Kričia dolu Hele: 

Zjedz nás, kým sme zrelé! 

Kniţka 

(Vladimír Reisel) 

 

Keď mám peknú kniţku v ruke,         Kadečo mi porozpráva,          Keď mi večer začne sníček 

hoci neveľkú,                                     čo ja nepoznám,                            lietať pri líci, 

je to, akoby som stretla                       zavedie ma do ďaleka,                  ja zaspávam v postieľočke, 

dobrú priateľku.                                  hore ku hviezdam.                        kniţka v kniţnici. 

 

 

 

Práca s knihou Julie Danaldsonovej Grufalo  v Liptovskej kniţnice GFB v Liptovskom 

Mikuláši v Pobočke Podbreziny 

(zážitkové čítanie určené pre predškolákov MŠ a pre 1. ročník ZŠ) 
 

Mgr. Petronela Jančušková, Liptovská kniţnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 
 

Kniha Grufalo vyšla ako príbeh a neskôr aj v zrýmovanej podobe. Pre deti platí, ţe ktorú verziu počujú ako prvú, 

tak tú si obľúbia. Ja zvyknem skombinovať obe variácie do jednej. Ak niektoré z detí knihu pozná, poprosím ho, 

aby nikomu nič neprezradilo. Kaţdé čítanie je pre dieťa iné a vţdy si nájde v knihe niečo nové. Je dobré, keď 

aktivitu robia dve knihovníčky (príp. pomáha pani učiteľka).  
 

Cieľ: Na základe príbehu o „malej myške“ budovať u predškolákov a prvákov pocit, ţe aj ten najmenší, 

najbezbrannejší tvor  môţe byť „veľkým“, ak má v sebe odvahu a kus fantázie.  

Minutáţ: 45 minút – max.  60 minút 

Pomôcky: kniha Grufalo (obal na zakrytie knihy), plagát – myška v lese + magnetická tabuľa, magnetky, 

papierové zvieratká na paličke (líška, sova, had, Grufalo), malá prstová myška (maňuška), stopy Grufala, 

hádanky o zvieratkách, knihy o lesných zvieratkách, bubon, paličky, pastelky, noţničky, cereálne piškóty 

(namiesto orieška) + maľovanka Grufala za odmenu. 
 

Po klasickom privítaní v kniţnici deti posadíme na koberec s poduškami. Je dôleţité, aby na vás deti dobre videli 

a mali medzi sebou aj dosť miesta.  
 

Hádanková motivácia: Začínam hádankami o zvieratkách. „Deti, máte radi hádanky? Tak si poďme zopár 

zahádať o zvieratách.“ Deťom dám 4 – 5 krátkych ľahkých hádaniek o zvieratách, ktoré vystupujú v kniţke: 

o líške, hadovi, sove, myške. Napr. Je to nočný vták, veru je to tak. Z vysokého buka na celý les húka. Čo je to? 

(sova). Kto sa plazí popri skale, naplaší tam myšky malé, naţenie strach kobylke, čo si sedí na byľke? (had). Kto 

obchádza kurín, chlievy? Kto sa húskam líška? Je to zlodej prefíkaný, vlastným menom (líška). Ostré zúbky, dlhý 

chvostík, v komore sa tajne hostí. Čo je to? (myška).   

„Deti, predstavte si, hlavná hrdinka nášho príbehu je myška. Chcete sa s ňou zoznámiť a vypočuť si jej príbeh?“ 

Deti odpovedajú „ÁNO“. 
 

Náučná časť: „Deti, a viete, ako vyzerá  myška?“ (teraz pouţijem malú prstovú myšku a chodím medzi deti, aby 

si ju prezreli, dotkli sa jej, môţu si ju dať aj na prst). Deti hovoria, ţe má veľké zúbky, dlhý chvost, dobre skáče, 

ţije na poli alebo aj v dome. Potom im ukáţem pár kníh o zvieratkách, ktoré ţijú v lese, a nechám ich 

pomenúvať, ako sa ktoré zvieratko volá. Medzi nimi samozrejme ukáţem aj myšku.  
 

Relaxačná časť: (deti sedia na poduškách, ak máte dosť priestoru, deti si môţu aj ľahnúť). „Deti, teraz si 

zatvorte oči a predstavte si, ţe ste myšky. Je leto, slniečko príjemne svieti a vetrík pofukuje, strapatí vám srsť 
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a vy ako myška ste sa vybrali na prechádzku do lesa. Ste uvoľnený a pokojne dýchate. Slnečné lúče vás šteklia 

po tvári. Po brušku, po labkách. Smejete sa. Vtáčiky spievajú, potôčik ţblnkoce, tichučko si kráčate po chodníku. 

Pospevujete si pesničku – nanananana. Všade je plno pokoja. Nehrozí vám ţiadne nebezpečenstvo. Alebo?“ 

(Buchnem do bubna – na zintenzívnenie deja – ale nie príliš silno, aby sa deti nezľakli). Začnem sa ich pýtať: 

„Môţe sa malá myška takto sama vybrať do lesa? Nemôţe sa jej niečo stať?“ Deti odpovedajú, ţe ju môţe niečo 

zjesť, môţe sa stratiť atď.  

Potom môţete trochu preorientovať očnú pozornosť detí.(Na zemi, najlepšie niekde pod stolom mať 

pripravených niekoľko párov stôp veľkého zvieraťa). „Čo si myslíte, komu patria tieto stopy?“ Deti hádajú. 

„Moţno aj toto zviera stretne myška v lese. Dúfam, ţe našu myšku nezje." Teraz im ešte neprezradím, ţe sú to 

stopy Grufala, aţ počas čítania príbehu.  
 

Čítanie a minidramatizácia deja: Je dôleţité, aby bol zakrytý obal knihy, na ktorej je Grufalo. Deti si ho musia 

predstavovať. Nesmú ho hneď vidieť. Väčšinou sa snaţím dej prerozprávať, knihu pouţívam len na ukazovanie 

častí tela Grufala, ktoré si myška vymýšľa a rozpráva o nich líške, sove a hadovi. Na magnetickej tabuli mám uţ 

prichystaný veľký plagát s myškou, ako sa prechádza po lese. Rozprávam alebo čítam a postupne vstupujú 

zvieratká do deja (papierové bábky – líška, sova, had, Grufalo). Tu je vhodná pomoc druhej knihovníčky – pri 

čítaní alebo ukazovaní. Na konci príbehu deťom rozdám cereálne piškóty  (namiesto orieškov, ktoré má myška 

rada). 
 

Pohybovo-hudobná hra: Niekedy zvyknem, keď deti dlho sedeli a počúvali, trochu ich rozpohybovať. „Všetci 

sa pochytáme za ruky a môţeme ísť spolu do lesa. Keď je nás tak veľa, ,nemusíme sa báť. Deti, pamätáte sa, 

ktoré zvieratko stretla myška v lese ako tretie? Výborne, hada, tak za zahráme na hada.“ (S deťmi sa prejdeme po 

kniţnici, triede – tam, kde robíme aktivitu). „Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada. Hustým lesom 

preliezame, cestu chvostom zametáme, dnes je veľká paráda, dnes sme stretli Grufala.“ A môţeme pokračovať 

„Ide, ide vláčik“,  deti tieto „pesničky“ dobre poznajú zo škôlky. Zvyknem si ich len trošku prispôsobiť na 

kniţnicu. „Ide, ide vláčik, ide, ide vlak a vy, milé deti, poďte nasadať. Pôjdeme my do kniţnice a potom aj na 

černice. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.“  
 

Výtvarná časť: Túto časť uţ nie vţdy stihnem robiť v kniţnici, deťom rozdám maľovanky Grufala a s pani 

učiteľkami si túto aktivitu zvyknú dorobiť v rámci hodiny výtvarnej výchovy alebo inej voľno-časovej činnosti. 

Z prác si potom urobia v triede Grufalo - nástenku. „Deti v škôlke / škole sa zahráte na maliara Farbičku 

a vymaľujete si Grufala podľa toho, ako ste si ho zapamätali, alebo ako by sa vám páčil. Pomedzi to, ako budete 

pracovať, si môţete precvičiť svoju fantáziu a vymyslieť napr. jedálny lístok pre Grufala.“ (názvy jedál z líšky, 

sovy, hada a iných zvieratiek).  
 

Na záver deti pochváliť, ţe výborne pracovali, a pozveme pani učiteľky na ďalšie podujatie. Grufalo má svoje 

kniţné pokračovanie s názvom Gruffalinka. „Tešíme sa na vás opäť v kniţnici.“   

 

 

Ako zaloţiť klub, ktorého členmi budú malí čitatelia a ako ich aktivovať v rámci ich 

členstva v klube 
 

PhDr. Dušana Šinalová, riaditeľka Mestskej kniţnice v Kysuckom Novom Meste 
 

   
 

Dôleţité pri zakladaní klubu je, aby ste našli náplň pre jeho činnosť a potom oslovili deti. Následne si 

spoločne so záujemcami o členstvo vytvorte logo klubu a spojte ho s pomenovaním klubu (obr. 1 zľava). 
Uţitočný pre motiváciu je aj maskot (obr. 2). Odznak klubu (obr. 3 zľava) môţe slúţiť taktieţ ako 

motivačná zloţka pre súťaţné aktivity, alebo ak máte moţnosť rozdávania iných odmien, môţete odznak 
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(znak príslušnosti ku klubu) dať kaţdému členovi v rámci prijímacieho aktu – to je pre ich nadšenie pre 

prácu v klube vhodný faktor. K spolupráci na vizualizácii klubu môţete osloviť aj pedagógov základných 

a materských škôl, príp. centier voľného času.. 
 

S členmi klubu môţete komunikovať aj cez internet, vyuţívať mailovú komunikáciu a sociálne siete na 

zadávanie úloh, spracované a vyhodnocovanie úloh a pod.  
 

 
 
 
 

Ţabí princ (minidramatizácia príbehu)  
 

Mgr. Lenka Tkáčová, Oddelenie literatúry pre deti a mládeţ Turčianskej kniţnice v Martine 
 

Cieľ: sprostredkovanie rozprávky prostredníctvom minidramatizácie pre najmenších 

Veková kategória: od 3 do 7 rokov 

Pomôcky: maňušky: princ, ţabiak, kráľ, kráľovná, jeţibaba, dievčatko; domček/hrad, košík, televízor, 

jazierko, čarovná palička jeţibaby, kvety... 
 

Priebeh: 
Divadielko bude zamerané na slušné správanie a poslušnosť. Na úvod sa detí spýtame, či sú poslušné, či 

doma poslúchajú rodičov a v materskej škole pani učiteľky. Spýtame sa ich, ako sa prejavuje neslušné 

správanie a keď ,,nepočúvajú“. Potom začne divadielko.  

Hlavné postavy budú princ, kráľovná, kráľ, jeţibaba a krásna dievčina.  

Dej príbehu: Mladý princ je lenivý, neslušný, nepomáha rodičom. Tí sú z toho nešťastní. Raz v noci príde 

za princom jeţibaba, ktorá mu pohrozí, ţe ak nebude slušný tak ho premení na zviera. On sa jej však 

vysmeje. Ráno sa princ zobudí a vyzerá ako ţaba (jeţibaba ho premenila na zviera, ktorého sa najviac bojí). 

Je nešťastný a postupne si uvedomuje, ţe jeho správanie nebolo pekné. Spozná mladú dievčinu, do ktorej 

sa zamiluje, ale ona ho neľúbi pretoţe je ţabou. Aţ keď začne byť ţabí princ slušný, pozorný a pomáha 

rodičom, potom sa opäť premení na mladého muţa a oţení sa s dievčinou. Napriek tomu mu uţ nikto 

nepovie inak ako ţabí princ.  

Po divadielku nasleduje aktivita. Do modrého vedierka hádţu deti z primeranej vzdialenosti plyšovú ţabu. 

Kto sa trafí do vedierka dostane od ţaby pusu. Deti si na záver vyfarbia motív s predtlačeným ţabiakom 
a princeznou.  
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