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Informačná doba 
• Súčasná  doba je okrem iného charakteristická 

neuveriteľným rastom a vývojom informačných 
technológií a následne na to zahltením 
informáciami. Postupne vzniká obrovské 
množstvo informačného odpadu.  

• Tento informačný odpad, ale nikto neupratuje. 
Staré, neaktuálne, nepravdivé a často zbytočné 
informácie nikto nemaže.  

• Takýto informačný odpad sa často stáva 
informačným zdrojom. Informačným zdrojom, 
vďaka ktorému sa mnohí strácajú v tomto svete.  



Čo to má spoločné s 
knižnicou a čítaním ?  

• Knižnica historicky vždy bola miestom a zárukou 
dobrých a kvalitných informácii. 

•  Ako si dnes chce tento status udržať je na každej 
knižnici.  



Dôležitosť čítania  
• Uvedomenie si, že čítať  neznamená len technicky 

pospájať písmená a artikulovať ich.  

• Čítať znamená aj prečítanému porozumieť a 
prečítané intelektuálne spracovať.  

• Čítať znamená aj cítiť vôňu, vnímať farby a počuť 
hudbu dobrého textu. 



Knižnica pre mládež 
mesta Košice  

špeciálna knižnica 
• Na jednej strane je to výhoda, lebo máme väčšiu 

šancu svojho čitateľa vychovávať, ovplyvňovať a 
viesť ho na ceste k dobrej knihe.  

• Na strane druhej je táto výhoda spojená aj s 
veľkou zodpovednosťou, ak urobíme v tomto 
štádiu detskej čitateľnosti chyby, môže to mať 
fatálne dôsledky a od čítania môžeme nášho 
čitateľa navždy odradiť. 



Rodičia a rodina v 
širšom kontexte.  

• Ak sú našimi čitateľmi deti a mládež, tak potom 
prví na ktorých sa musíme zamerať sú rodičia. 

• Vývinové obdobie prvých desiatich rokov je 
rozhodujúcim životným úsekom pre výchovu 
pozitívneho vzťahu ku knihe a literatúre ako 
takej. Zároveň toto obdobie je dôležité pre vznik 
vyvolávanie čitateľských motivácií a pre 
formovanie základov čitateľskej kultúry.  



Ako osloviť rodičov ? 
 

• Pripravili sme si niekoľko zaujímavých 
powerpointových prezentácií pre rodičov.  

• Tieto prezentácie využívame najmä v materských 
centrách, na rôznych podujatiach a festivaloch 
určeným rodičom a deťom.  

• Súčasťou je vždy k dispozícií aj odporúčaná 
aktuálna ponuka kníh pre najmladšie vekové 
kategórie ale aj odborná literatúra o výchove pre 
rodičov.  



Čo chceme rodičom 
povedať 

• Informácie, ktorých cieľom je upozorniť rodičov 
na význam čítania. 

•  Zdôrazňujeme tam napríklad, že deti, ktorým 
rodičia pravidelne čítali knihy počas prvých rokov 
života (od narodenia do predškolského veku) 
majú lepšie výsledky v škole, dokážu sa lepšie 
vyjadrovať, majú lepšiu schopnosť koncentrácie.  

• Poukazujeme na spoločne strávený čas čítaním, 
ktorý má byť aktom lásky medzi dieťaťom a 
rodičom : „Čítam ti, pretože ťa mám rád“ 



Ako čítať svojim deťom.  
• Upozorňujeme, že skôr, ako začnú čítať novú knihu, je 

dobré venovať  pozornosť ilustráciám a rozprávať sa s 
deťmi o nich.  

• Ak čítame na pokračovanie, pred každým ďalším 
čítaním stručne zhrňme predchádzajúcu časť.  

• Dôležité je čítať zrozumiteľne, správne vyslovovať, 
držať knihu tak, aby dieťa videlo obrázky. 

• Pripomíname, aby rodičia nečítali príliš rýchlo, dopriali 
dieťaťu dostatok času, aby príbeh precítilo a rozvíjalo 
si pritom svoju predstavivosť.  

• Zároveň, aby nečítali príbehy, ktoré sa im samým 
nepáčia. Ich nechuť sa prejaví aj na čítaní a tým minie 
svoj účinok.  

• Počas čítania je potrebné snažiť sa vtiahnuť dieťa do 
deja, aby nebolo len pasívnym poslucháčom. 



Čo čítať svojim deťom.  
• Knihy ktoré sú určené pre deti ich veku, obsahujú 

morálne posolstvo, šíria úctu k iným deťom, 
ľuďom, zvieratám, prírode.  

• Knihy, ktoré dieťa zaujímajú a sú napísané 
spisovným materinským jazykom, ponúkajú 
zmysluplnú zábavu a rozvíjajú dobrý vkus a 
zmysel pre humor, formujú optimistický postoj k 
životu.  



Čo s teenagermi  
• Kedysi vášniví čitatelia, ale teraz takmer knihu ani 

neotvoria.  
• Je na dospelých, aby podporovali dospievajúcich čítať. 

Kedykoľvek je to možné, diskutovať s nimi o knihách a 
prijať rozdiely v názoroch.  

• Dobré je si uvedomiť, že takmer všetko čo si teenageri  
prečítajú vrátane komiksov napomáha budovaniu 
čitateľských zručností.  

• Odporúčame rodičom, aby si prečítali niektoré knihy písané 
pre dospievajúcich, môžu im poskytnúť cenný pohľad na 
problémy a tlaky, ktorým sú vystavení.  

• Zároveň je dôležité si uvedomiť, že v tomto období mladý 
človek vyhľadáva vzory a ideály a uprednostňuje diela s 
hrdinami , ktorí sa vyznačujú istou výnimočnosťou, sú 
schopní si v každej situácii poradiť.  

• Možno práve preto je vtedy  záujem o tzv. fantasy 
literatúru, kde hlavné postavy majú magické schopnosti 
alebo nedosiahnuteľné vlastnosti.  Pri tejto literatúre je ale 
potrebné rozlišovať medzi Tolkienom a  často  po 
kvalitatívnej stránke veľmi plytkým a povrchným brakom.  



„ Číta celá rodina. “  

• Rodinný charakter festivalu umocňujeme aj tým, 
že sa snažíme pozývať celé rodiny spisovateľov. 
To znamená, že nám prichádzajú spisovatelia v 
doprovode svojich rodinných príslušníkov.  

• Prvé roky aktivity festivalu obsahovali prevažne 
besedy s autormi, spojené s autorským čítaním.  
Našim čitateľom sme predstavili literárnu tvorbu 
očami členov rodín tvorcov, prezentovali sme 
spisovateľov a ilustrátorov ako synov a dcéry 
svojich rodičov, otcov a matky svojich detí.  







Ročník 2014  
• Mal aj pre nedostatok financií trocha iný charakter. 

Podarilo sa nám, ale dokázať, že niekedy menej 
znamená viac.  

• Napriek tomu, že festival netrval štyri, ale len dva dni, 
zarezonoval v košických rodinách asi najviac.  

• Prvý deň festivalový program spestrilo čítanie priamo 
na niektorých základných školách mesta Košice a to 
nielen v triedach, ale aj na iných netradičných 
miestach ako napríklad na chodbách, školských 
dvoroch, v telocvičniach, kabinetoch, zborovniach či 
jedálňach. Cieľom bolo zapojiť okrem žiakov aj 
všetkých zamestnancov a priateľov školy a 
samozrejme v neposlednom rade aj samotných 
rodičov. Zároveň sme chceli  ukázať, že čítať sa 
naozaj dá vždy a všade. 











Číta celá rodina deň 
druhý 

• Druhý deň predstavoval celodenný program pre 
rodiny s deťmi, ktorý prebiehal priamo v knižnici 
v  areáli Kasární/Kulturpark.  

• Celodenný program pozostával z divadelných 
predstavení, hier, tvorivých  dielní, stretnutí so 
spisovateľmi, burzou kníh, reštaurátorov kníh. 
Podstatné, ale pre nás boli celodenné podujatia a 
workshopy pre rodičov o tom ako a čo čítať 
svojim deťom, vystúpili na nich napríklad  
Ľudmila Hrdináková, Natália Mazanová , Tibor 
Hujdič a iní.  











Vianočná knižka sa 
otvára  

• Aktivity sú zamerané na autorské čítania, 
moderované besedy pre deti a mládež a 
kreatívne tvorivé dielne pre deti a rodičov. 
Súčasťou sú tradičné stretnutie zdravých a 
handicapovaných detí a ich rodičov. Cieľom je aj 
zamyslieť sa,  spomaliť a navzájom sa obohatiť o  
chvíle strávené v našej knižnici v spoločnosti 
dobrej knihy a obľúbeného autora.  Zároveň pre 
rodičov, ale aj učiteľov a iných pripravujeme 
odporúčajúci bulletin o detských knihách na trhu, 
ktoré sú vhodné ako vianočný darček pre deti.  







„ Spomeňme si však, že prejav láskavosti a 
múdrosti voči našim blízkym vie umocniť aj dobrá, 
kvalitná kniha. Zvlášť veľký význam má v rukách 
dieťaťa: učí ho tomu, aby chcelo a vedelo objavovať 
svet, aby sa vedelo radovať zo života i z radosti 
iných, aby ho dokázala bolieť bolesť iných, aby bolo 
schopné odsúdiť to, čo je nespravodlivé a zlé, a 
zabojovať za to, čo je spravodlivé a dobré. Dobrá 
kniha pomáha vychovávať z dieťaťa citlivého a 
múdreho človeka. Zuzana Stanislavová  



S knižnicou čítať a rásť 

•  Chce to dobrú knihu, dobrú knižnicu a 
samozrejme dobrých knihovníkov.   

• Naši čitatelia s nami čítajú a my veríme, že aj 
rastú už 60. rokov. 






