
Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti 

3. ročník 

21. a 22. september 2009 

Detská knižnica Slniečko, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku knižničných podujatí pre deti. Vy, ktorí ste ju zažili, pripomeňte si 

tvorivú atmosféru a Vy ostatní nahliadnite do dvoch výnimočných dní aspoň takto cez internet.   

Predstavujeme porotu: (zľava) 

Renáta Hlivková, Knižnica pre mládež mesta Košíc, spoluvíťazka súťažnej prehliadky v roku 2008, PaedDr. 

Anna Vizdalová, ZŠ Šrobárova (slovenský jazyk - dejepis) a Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínska 

knižnica vo Vranove nad Topľou. Štvrtá plánovaná porotkyňa žiaľ pre poruchu auta v zahraničí neprišla, čo nám 

bolo naozaj veľmi ľúto. 

 

Prehliadku otvorila Ivetka Novotná z Městskej knihovny Chrudim z Českej republiky podujatím pre ôsmakov: O 

podivuhodném životě mudrce Ezopa. Ivetka dokázala malý zázrak: roztatárených žiakov zaujala a prinútila ich 

rozmýšľať o skutočných životných hodnotách. Z podujatia naskakovali zimomriavky takmer všetkým. 

   

Poetická spomienka na básnika Milana Rúfusa z dielne Mgr. Lenky Boškovej a Mgr. Edity Kočiškovej zo 

Školskej knižnice pri ZŠ Jenisejská všetkým pripomenuli tvorbu a život slovenského básnika príjemným a veľmi 

príťažlivým spôsobom.  



     

O tom, že do knižníc patria aj podujatia z iných predmetov, ako je literatúra, presvedčili knihovníčky Elena 

Šimkaninová a Silvia Kvardová z Podtatranskej knižnice v Poprade. Ich podujatie Spoznávame Nemecko 

predstavilo túto krajinu z rôznych uhlov pohľadu. Učiť sa geografiu v knižnici je pre deti iste zaujímavé. 

   

Katarína Štefánková a Slávka Zlaczká z Knižnice pre mládež mesta Košíc sa rozhodli prezentovať na prehliadke 

podujatie, ktoré je svojim obsahom mladým ľuďom veľmi blízke. Slávne texty - slávnych piesní predstavili 

hudbu aj textárov, ktorých texty síce poznáme, ale nie vždy vieme priradiť ku konkrétnej osobe. 



   

Posledným podujatím prvého súťažného dňa boli Dobrodružstvá Toma Sawyera a jeho priateľa Huckleberryho 

Finna v podaní Silvie Kupcovej z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. Silvia nás veľmi prekvapila, nikto z 

prítomných totiž netušil, že Huckleberry Finn k nám príde aj osobne :). 

   

Po obedňajšej prestávke práca knihovníčok pokračovala, aj keď v inej forme. Lektorka Hanka Langrová z 

Krajskej vědeckej knihovny v Liberci vytrhla všetkých z poobedňajšej, obedom navodenej, letargie a predviedla 

nám možnosti dramatickej práce s poéziou. O tom, že to bolo zaujímavé, svedčí fakt, že tvorivé dielne trvali 

naozaj až do plánovanej 18. - tej hodiny - teda takmer do odpadnutia. 



   

Po veľkých výkonoch súťažiacich, poroty, lektorky, ba aj divákov, a na odtrémovanie budúcich súťažiacich, 

čakala na všetkých v priestoroch knižnice Slniečko opäť malá, ale obľúbená hostina. Chleby natreté masťou, 

posypané cibuľou a soľou, kyslé utopence, fantastický koláč, ktorého recept je vraj príliš zložitý na publikovanie 

a hlavne uvoľnená atmosféra, počas ktorej sa medzi nami ozývala ruština. Medzi divákmi sme totiž mali aj dve 

detské knihovníčky Ajgu a Ineku z Rigy (Lotyšsko). Sprevádzala ich riaditeľka OKS SNK v Martine PhDr. Iveta 

Kilárová, ktorá bola zároveň ich tlmočníčkou. Nedá mi neprezradiť, že prvý neformálny ruštinový kontakt 

nadviazala Veronika z Trnavy. A bolo veselo! 

   

Druhé súťažné ráno otvorili knihovníčky z Verejnej knižnice Mikuláša Kováča z Banskej Bystrice Ivana 

Gelienová a Iveta Weissová. Ich Sedem divov sveta očarilo najmä porotkyňu Aninu Vizdalovú, pre ktorú je 

dejepis srdcovou záležitosťou. 



   

Na scénu nastúpila Veronika Chorvatovičová z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave s podujatím Básnička ti 

pomôže. Veronika obdivuhodne previedla deti aj divákov svetom básničiek Daniela Heviera. Všetkých 

prítomných presvedčila, že veru máme čo Trnave závidieť. 

   

Hradná dáma z knižnej krajiny Ala Javorková z Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila 

náročný kvíz na tému povesti. Knižný rytier z hradnej krajiny prevetral hlavy súťažiacim aj divákom. 

   

Bodkou za súťažnými podujatiami sa stala Krajina zvukov Evy Tichej a Jany Valičkovej z Krajskej knižnice v 

Žiline. Podujatie náročné na prípravu sa stretlo s malými problémami: žiacke publikum nebolo naladené na 

rovnakú vlnovú dĺžku, čo bola škoda, napriek tomu dievčatá podujatie dotiahli do úspešného konca. 



   

Nastala ťažká hodina pre... porotcov. Jednoznačne sa zhodli na štyroch najlepších podujatiach, ďalej však ich 

rozhodovanie uviazlo na mŕtvom bode. Ktoré podujatie bolo najlepšie? Chvíľu sa dokonca pokúšali presadiť 

myšlienku, aby prehliadka súťažná nebola, prípadne, aby mohli oceniť všetky aktivity.  

   

Tento nápad im však neprešiel, a tak museli vyhlásiť oficálne výsledky: 

Hlavnú cenu získalo podujatie O podivuhodném životě mudrce Ezopa od Ivety Novotnej z Městskej knihovny 

Chrudim. 

   

Keďže porota nedala inak, udelila okrem hlavnej ceny aj prvé, druhé a tretie miesto. 
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A keďže chcela porota ulahodiť všetkým, ocenila aj ostatné podujatia. 

Podujatiu Poetická spomienka na básnika Milana Rúfusa udelila cenu za to, že dokázalo deťom ukázať krásu 

umeleckého slova a vhodnými metódami priblížilo život a tvorbu Milana Rúfusa a týmto vzdalo poctu 

básnikovi... 

Podujatiu Spoznávame Nemecko za zaujímavé spracovanie historicko-geografickej témy, za vzájomnú, vhodnú 

a prirodzenú spoluprácu knihovníčok pri realizácii podujatia a za zapálenie, ktorým vtiahli žiakov do témy... 

Podujatiu Dobrodružstvá Toma Sawyera a jeho priateľa Huckleberryho Finna za vtipné a aktuálne premostenie z 

minulosti do prítomnosti, za netradičné metódy (zábavné interview) a adekvátne využitie dobových kostýmov... 

Podujatiu Knižný rytier hradnej krajiny za precíznu prípravu podujatia, veľký výber rekvizít a kvalitnú prácu s 

knihami... 

Podujatiu Krajina zvukov za nápaditosť, dôslednú prípravu, trpezlivosť a kvalitnú vzájomnú spoluprácu... 

Bodku za prehliadkou urobila riaditeľka Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove Marta Skalková, ktorá všetkým 

účastníkom rozdala účastnícke listy vyrobené v zákulisí šikovnou grafičkou Aďou Dohovičovou. 

  

Spoločné foto vo väčšom prevedení :) 
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A to je všetko. Dva spoločne strávené dni boli, verím, že skvelé. Bodaj by aj nie: tvorivé detské knihovníčky sú 

skupinou ľudí, ktoré sú obdarené nesmiernou gurážou a chuťou vymýšľať, realizovať a skúšať na deťoch veci, o 

akých častokrát v školách ani nechyrujú :) Ďakujem všetkým, ktorí sa tohtoročnej prehliadky zúčastnili ako 

súťažiaci, ďakujem porote, divákom a tiež kolektívu Knižnice P.O.Hviezdoslava, konkrétne Eti Rusiňákovej, 

Marte Skalkovej, Adi Dohovičovej, Dari Štofankovej, Helenke Bednárikovej a Marike Sopkovej za pomoc 

pri organizácii a realizácii Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti 2009. Do videnia o rok, priatelia. 

(gf)   
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