
VYHODNOTENIE PODUJATIA: NOC V KNIŽNICI 2015 

Knižnica Ružinov sa tento rok zapojila už po dvanástykrát do celoslovenského projektu 

s názvom Noc v knižnici. Podujatie sa uskutočnilo dňa 27.3.2015 v knižnici na Zimnej 1 

v Bratislave a zúčastnilo sa ho 32 detí z 34 nahlásených. Noclažníkmi boli detskí čitatelia za 

odmenu z každej pobočky knižnice, ku ktorým pribudlo aj niekoľko detí z vyrovnávacej triedy 

Súkromnej ZŠ v Ružovej doline. 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa Knižnica Ružinov rozhodla program 

venovať práve predstaveniu tejto významnej osobnosti deťom, ktoré  strávili noc v knižnici. 

Deti mali možnosť dozvedieť sa hravým spôsobom množstvo zaujímavých informácií 

o Ľudovítovi Štúrovi a jeho dobe prostredníctvom diktátu, rôznych súťaží, piesní, spevu či 

tanca. 

Ako prvý hosť k nám zavítal vicestarosta Mgr. Martin Pener, ktorý deťom prečítal krátky diktát 

v slovenčine Ľudovíta Štúra s dôrazom na chápanie štúrovského jazyka. Zároveň deti diktát aj 

potešil, keďže za odmenu dostali kúsok vynikajúcej torty s obrázkom Ľudovíta Štúra. Aby mali 

deti jasnejšie vysvetlený a objasnený štúrovský jazyk, pozvali sme si medzi nás odborníčku na 

písmenká, spisovateľku Janu Pavlíkovú. Autorka im porozprávala o počiatkoch slovenského 

jazyka, o štúrovskej slovenčine, ale aj o sebe. Deti poznali pani spisovateľku a jej tvorbu veľmi 

dôkladne a preto ju vyspovedali prekvapivo adekvátnymi otázkami. Ďalším bodom programu 

bolo osviežujúce spevácke vystúpenie nášho kolegu Andreja Soboliča. Deti mali možnosť 

naživo počuť piesne, ktoré sa šírili v dobe Ľudovíta Štúra. Medzi najznámejšie patrí napríklad 

Nitra, milá Nitra. Kolega deti potešil nielen spevom, ale aj úchvatnými kúzelníckymi číslami. 

Pozvanie do bábkového divadla prijala aj empatická bábkoherečka Jana Segešová. Divadelné 

predstavenie malo interaktívny priebeh. A tak sa deti mohli priamo zúčastniť na tvorbe 

programu, prežívať a hrať spolu s herečkou jej samotný výstup. Záverečným bodom programu 

noci v knižnici bola návšteva dj-ky tety Jarky. Keďže Ľudovít Štúr rád tancoval a spieval, tak 

si teta Jarka pre deti pripravila tance, ktoré sa tancovali pred 200 rokmi. Pre porovnanie 

s vtedajšou dobou sa deti učili tancovať aj súčasné tance na hudbu Michael-a Jackson-a. 

Vytancované a spoločensky unavené deti ukončili noc v knižnici uložením sa do svojich 

spacákov.  

Okrem účinkujúcich nás počas noci v knižnici poctili svojou návštevou aj významné osobnosti, 

medzi ktoré patrí predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvia Stasselová, 

vicestarosta m.č. Ružinov MVDr. Marián Gajdoš, kolegovia z Ružinovskej televízie 

a hovorkyňa m.č. Ružinov Mgr. Miroslava Štrosová. 

Hlavným cieľom tohtoročnej noci v knižnici bolo deťom priblížiť kultúru a dobu Ľudovíta 

Štúra interaktívnym, nenútene zábavným a hravým spôsobom. Myslíme si, že tento ročník 

„Noci v knižnici“ mal naozaj veľký úspech, splnil detské očakávania a edukatívny zámer, ale 

aj potešil a zabavil našu najmladšiu generáciu. 
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