
Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti 

Prešov, 17. - 18. september 2007 

Prehliadka je úspešne za nami. Kto ju zažil, neľutuje, že meral cestu. Kto nebol, môže sa jej dodatočne zúčastniť 

prostredníctvom nasledujúcej fotoreportáže. 

Začali sme otvorením výstavy známeho ilustrátora a výtvarníka Mira Regitka. 

  

Prehliadku otvorila riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Mgr. Iveta Hurná a ja. 

 

Predstavujeme porotu. Zľava: PaedDr. Tatjana Pjurová, ZŠ Šrobárova, Prešov, koordinátorka Heviklubov Mgr. 

Timotea Vráblová PhD., SAV Bratislava, Mgr. Marta Skalková, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Prešov, PhDr. 

Iveta Kilárová, Slovenská národná knižnica, Martin a Mgr. Vlasta Kollárová, Tekovská knižnica Levice 



(členka pracovnej skupiny). 

 

Prvé podujatie: Čtvrtkoviny Ivety Novotnej z Městskej knihovny v Chrudime, Česká republika. Čtvrtkoviny 

pôsobili na city nielen deťom, ale aj dospelému obecenstvu a porote. (Všimnite si tričko: kúpené v Jičíne kvôli 

knižnici Slniečko). 

 

Silvia Kupcová a Božena Blaháčová z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi nám predstavili Námorníka Kapka 

Dierku. Deti si popracovali a porota tiež. Už teraz začínalo byť rozhodovanie ťažké. 

   

Pokračovali sme poéziou. Elena Kladná z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad 

Topľou pripravila bravúrne a zaujímavé  poetické pásmo Ďakujeme, pán Feldek. Ohlas bol 



skutočne veľký. 

  

Zuzana Štofková zo Žilinskej knižnice v Žiline a jej podujatie Hlasy prírody - oboznámenie s 

hlasmi zvierat žijúcich na Slovensku nás na chvíľu úspešne preniesli do prírody. 

   

Marta Pavlíková, Liliana Molnárová a Oľga Schillerová z Tekovskej knižnice v Leviciach 

a ich dramatizácia knižky Jozefa Pavloviča Ježko Jožko a krtko Rudko spôsobili, že deti si 

meno Jozef Pavlovič nadobro zapamätali. 

  

Program prehliadky v neskorších popoludňajších hodinách pokračoval nesúťažnými 

workshopmi. Knihovníčky doslova a do písmena rozohrial PaedDr. Martin Klimovič z 

Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Nevedno, či to spôsobil tvorivou 

literárnou dielňou Čitateľ pisateľom alebo S knihou trochu inak alebo svojim zjavom, nálada 



bola jednoznačne výborná. 

  

Do časov Mayov, Aztékov a Inkov nás zaviedla naša kolegyňa Eva Petrášová z Knižnice pre 

mládež mesta Košice. Aj keď je podujatie určené žiakom druhého stupňa základných škôl, 

zaujalo aj dospelé obecenstvo. Knihovníčky oduševnene súťažili. 

  

S nápadmi ako prilákať detských čitateľov nás zásobila členka poroty Vlasta Kollárová z 

Tekovskej knižnice v Leviciach. Ich súťaž Čítam, čítaš, čítame spôsobila absolútny 



nedostatok detských nečitateľov v Leviciach a okolí. 

 

A takto vyzerá rozohnená Timotea Vráblová. Tvorivá dielňa O Izákovi Smieškovi, ktorý 

ľudí čerstvou vodou napájal, rozohnila aj obecenstvo. 

 

Deň sme ukončili hostinou. Chleby s masťou a cibuľou, slanina, oškvarky a ďalšie dobroty 

zmizli behom chvíľočky. Žiaľ, fotodokumntácia sa nám nezachovala. 

Druhý deň.  
Pokračovali sme naostro. Renáta Korbová zo Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi a jej 

podujatie Maj knihy rád, odvďačia sa ti, okúzlili všetkých. Vtedy ešte nikto netušil, že 



zvíťazí. 

  

Veselá Eva Janušová z Knižnice pre mládež mesta Košice nakazila všetkých prítomných 

smiechom. Aj deti, ktoré sa zapojili do podujatia Popoluška... (a čo bolo ďalej). 

  

Veronika Chorvatovičová z Knižnice J. Fándlyho a jej Rozprávkové bludisko deti 

nesmierne zaujali.  

   

Opäť do prírody nás zaviedli Daniela Millyová a Betka Kutašovičová z Okresnej knižnice 

D. Gutgesela v Bardejove. Ich podujatie Zálesák sme museli ukončiť z časových dôvodov, 



deti totiž chceli pokračovať aj po určenom čase. 

 

Ups! Nastal problém. Na posledné súťažné podujatie, tvorivú dielňu Aj tak sa dá v knižnici, 

ktorú pripravila Ala Javorková z Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, nám 

nedošli deti. Našli sme však skvelú náhradu - knihovníčky a porotu. O zábavu bolo postarané. 

Všimnite si sústredenie v ich tvárach. A ten materiál, mňam! 

    

 

Súťaž sa skončila. Kým si porota lámala hlavy, pracovníčky Slniečka strašili, pardón, 

zapisovali deti do knižnice. Prvých čitateľov opäť nahradili knihovníčky. Strašenie prežili 

všetky bez ujmy na zdraví. Zábery sú z doby po strašení, strašiacu Eťu sme nechali v 



Rozprávkovej miestnosti. 

  

Prišla dlho očakávaná chvíľa. Porota sa rozhodla. Napokon udelila deväť ocenení a jednu 

hlavnú cenu. Aj porota pracovala tvorivo. Tu je zoznam ocenení, ktoré udelila. 

Cena za výchovno - spoločenský dosah témy (Iveta Novotná), Cena za inovatívne metódy 

práce s knihou (Silvia Kupcová a Božena Blaháčová), Cena za osobnostný vklad pri 

interpretácii autora (Elena Kladná), Cena za osobnostný vklad pri sprístupnení 

enviromentálnej tematiky (Zuzka Štofková), Cena za využitie dramatiky a bibliografie pri 

prezentácii autora (Marta Pavlíková, Lilana Molnárová a Oľga Schillerová), Cena za nápadité 

vedenie k čitateľským zručnostiam (Eva Janušová), Cena za tvorivé využitie metód v 

skupinovej práci (Veronika Chorvatovičová), Cena za zaradenie mediálnej pomôcky pri práci 

s detským čitateľom (Danka Millyová a Betka Kutašovičová), Cena za nápaditosť ako zaujať 

detského čitateľa (Alena Javorková). 

Hlavnú cenu získalo podujatie Maj knihy rád, odvďačia sa ti. Tešila sa Renáta Korbová 

zo Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi.  

 



To ešte nie je všetko. Súťažiaci a porota získali na pamiatku takéto Účastnícke listy. 

Inšpirovala nás práve chrudimská knihovna. 

 

Tak a to je naozaj koniec. Za podporu podujatia ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej 

republiky, a všetkým, ktorí sa našej prehliadky zúčastnili: súťažiacim, porote, divákom, 

deťom a ich pani učiteľkám a učiteľom. Ak ste u nás boli a páčilo sa Vám, alebo možno 

nepáčilo, prípadne ste neboli a niečo Vás zaujíma, napíšte nám priamo sem. Poteší nás každý 

ohlas.  

So želaním všetkého dobrého Gabika Futová 

 

http://old.infolib.sk/index/podstranka.php?id=462&idm=0&prm1=1&prm2=56

