
Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti 

2. ročník  

22. a 23. september 2008 

Knižnica P.O.Hviezdoslava, Prešov, detské oddelenie Slniečko 

Aj druhý ročník súťažnej prehliadky je úspešne za nami. Pozývame Vás na virtuálnu návštevu podujatia, na 

ktoré tí, čo prišli, určite nezabudnú. 

Najprv Vám predstavíme porotu, zľava: Bc. Renáta Korbová, Spišská knižnica, Spišská Nová Ves - 

víťazka prvého ročníka prehliadky, Mgr. Timotea Vráblová, PhD., SAV Bratislava, Mgr. Zita 

Sedláková, ZŠ sv. Mikuláša v Prešove a Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim, ČR.  

  

Prvé podujatie Veselé potulky po Slovensku, ktoré nám predviedla Beáta Kalatovičová zo Spišskej 

knižnice v Spišskej Novej Vsi nás previedli Slovenskom. Štvrtáci, ktorí boli pozvaní ako diváci, nás 

milo prekvapili - vedeli aj to, čo vedieť nemuseli. 

   

Čomu sa tešia deti? Že šarkan k nebu letí. A možno sa tešia tomu, že Renáta Hlivková a Anna 

Brnoliaková z Knižnice pre mládež mesta Košice sú knihovníčky s úprimným vzťahom k detským 

čitateľom. Ich podujatie bolo naozaj vynikajúce.  



  

O jabĺčku, priateľstve a o jeseni. Podujatie Andrey Maďarovej z Hornozemplínskej knižnice vo 

Vranove nad Topľou bolo určené najmenším čitateľom. Písmenká v tomto prípade nehrali úlohu, deti 

si však príbeh určite zapamätali. 

  

Evina Priadková z Novohradskej knižnice v Lučenci svojim podujatím Deti, na ceste POZOR! 

nabádala deti k opatrnosti na cestách.  

 

Veronika Chorvatovičová z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave vítala v knižnici prváčikov. Veronika 

to s deťmi vie, jej podujatie Knižnica vás víta malo šmrnc aj šťavu. 



  

Prvý súťažný deň sa síce skončil, vzdelávanie detských knihovníkov však nie. Porotkyňa Iveta 

Novotná si pre nás pripravila workshop s názvom Jak se budí čtenáři. Zrejme netreba vysvetľovať, že 

šlo o prebúdzanie unavených čitateľov aj knihovníkov. Jej konské dostihy a hra na pružinky nás 

nielen prebudili, ale aj pobavili.  

  

  

Po prebudení sa knihovničky hrali v dramatickej hre podľa knihy Astrid Lindgrenovej Zbojníkova 

dcéra Ronja.  



  

Ivetke sme nedali pokoj ani po ukončení Ronji. Porozprávala nám o Chrudimskej loutke a aktivitách 

Klubu dětských knihoven v Čechách a knihovníčky opäť pracovali. Tentoraz na workshope, ktorý na 

Chrudimskej loutke predviedla Hanka Langrová z Liberca. U nás si v úlohe lektorov navzájom 

asistovali Ivetka Novotná a Gabika Futová. Na obrázkoch Iveta pri prezentácii a Renáta Hlivková na 

horúcom kresle. Renátke je do smiechu, zrejme to kreslo až také horúce nebolo. 

  

Dievčatám sme sľúbili občerstvenie podobné vlaňajšiemu. Po namáhavom dni si ho ozaj zaslúžili. A 

že chutilo! 

  

Druhý deň sme začali prírodne. Alena Javorková z Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne a jej 

Obrázky z prírody - deti v zelenom nás zaviedli do lesa. Alenka na seba prezradila veľa, napríklad to, 

že jej medveď ukradol topánky a že je taká urozprávaná, že nepustí nikoho k slovu. Ani deti nie :) 



  

Mestskú knižnicu v Banskej Štiavnici zastupovali tri detské knihovníčky: Viera Luptáková, Bibiána 

Stanková a Katarína Kissová. Prváckou pasovačkou nám ukázali, ako zapisujú do knižnice nových 

čitateľov. Zapisujú pekne :). 

  

Eťa Rusiňáková z Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove v podujatí O láske ku klamstvu a iné láskavé 

rozprávky pokrúcala a znovu odkrúcala s deťmi pravdu. Z podujatia mrazilo (v dobrom zmysle 

slova) takmer všetkých.  

  

Do Rozprávkovej záhradky Márie Rázusovej Martákovej nás zaviedli Ľudmila Hropková a Tatiana 

Závacká z Podtatranskej knižnice v Poprade. Pomáhal im zbojník Jurko. 



  

Nastala "dlhá chvíľa". Porota sa poradila a kým sme čakali na diplomy, krátili sme si čas veštením. 

Verte, príjemné nebolo. 

 

Porota rozhodla. Víťazným podujatím sa stalo podujatie Renáty Hlivkovej a Anny Brnoliakovej z 

Knižnice pre mládež mesta Košice: Čomu sa tešia deti? Že šarkan z neba letí. Cenu si z rúk poroty 

prebrala iba Renátka. Anička už totiž zarezávala v práci. 

  

Porota sa rozhodovala veľmi ťažko. Aj preto okrem Hlavnej ceny udelili prvé, druhé a tretie miesto. 

1. miesto získalo podujatie Obrázky z prírody - deti v zelenom. Ala Javorková z Knižnice A. 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa o nej dozvedela z esemesky. Medzitým už musela utekať na 

autobus. 2. miesto patrilo Veronike Chorvatovičovej z Knižnice J. Fándlyho v Trnave a jej 

informačnej výchove pre prvákov Knižnica vás víta. 3. miesto získala Elena Rusiňáková z Knižnice 

P.O.Hviezdoslava v Prešove za podujatie O láske ku klamstvu a iné láskavé rozprávky. 



 

  

Prehliadka sa chýlila k záveru. Pred úplnym koncom však nechýbala diskusia, v ktorej porota 

hodnotila jednotlivé podujatia, vyzdvihovala dobré nápady a vysvetľovala nedostatky. A aby aktívni 

účastníci na dva prehliadkové dni v Prešove nezabudli, niečo od nás dostali. 

  

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 

Veľká a úprimná vďaka všetkým, ktorí sa prehliadky zúčastnili: súťažiacim, porote, divákom, 

učiteľom a deťom. Zároveň veľmi pekne ďakujem svojim kolegyniam: Eti Rusiňákovej, Helenke 



Bednárikovej, Gabike Bačenkovej, Terke Hajdukovej, Ľubke Liptákovej, Andree Kráľovičovej, 

Marike Sopkovej a Darine Štofankovej za organizačnú pomoc a podporu. 

GF 

 


