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Ciele
 Budovať a pestovať kultúru čítania na Slo-

vensku.
 Meniť krízový stav čítania detí prostredníc-

tvom odbornej, konzultačnej a metodickej 
činnosti v rámci rezortu kultúry.
 Organizovať vlastné programy venované 

kultivovanému čítaniu.
 Vytvárať platformu na výchovu detí vo všet-

kých oblastiach umenia.
 Činnosť Centra detskej literatúry, čítania 

a SK IBBY nadväzuje na aktivity Oddelenia 
knižnej kultúry a sekretariátu Slovenskej 
sekcie IBBY a rozširuje ich.

Úlohy
 Sledovať stav čítania detskej populácie 

a analyzovať potreby v tejto oblasti.
 Strategicky zameriavať vzdelávaciu a meto-

dickú činnosť a vytvárať primerané umelecké 

lupráci so školami a knižnicami a záverečnou 
verejnou prezentáciou na Knižných hodoch.
Apríl
 Odborný seminár pre verejnosť s názvom 

Čítame, počúvame, vnímame v priestore kni-
hy I. sa bude venovať niektorým konkrétnym 
problémom vnímania. Vhodný pre rodičov, 
učiteľov a knihovníkov.
Máj
 Odborný seminár s názvom Do novej sezóny 

pre tvorcov bábkových predstavení.
 26. mája – festival kultúry čítania Knižné 

hody.
Jún
 Vystúpenie Divadla čítania Gunill.
 Odborný seminár pre verejnosť s názvom Čí-

tame, počúvame, vnímame v priestore knihy II. 
– pre rodičov, učiteľov a knihovníkov, zameraný 
na rozvoj sluchového vnímania detí.

red

formy a programy, ktoré budú stimulovať kul-
tivované čítanie detí.
 Rozširovať súčasné spôsoby podpory čítania 

a vyvíjať nové inovatívne metódy, ktoré budú 
zodpovedať súčasným potrebám.
 Spájať rôzne iniciatívy a organizácie, ktoré 

pracujú v tejto oblasti a poskytovať im odbor-
nú a konzultačnú pomoc a školenia.
 Iniciovať aktivity na medzinárodnej úrovni 

na verejných a odborných fórach.
 Poskytovať priestor pre spoluprácu člen-

ských krajín.

Podujatia
Marec
 Začiatok čitateľskej súťaže pre deti mladšie-

ho školského veku.
 Izba čítania – interaktívna výstava v BIBIANE 

zameraná na rozvoj vnímania detskej knihy.
 Začiatok projektu S knihou ďalej zájdeš v spo-

Vízia centra literatúry pre deti a mládež
Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY vzniklo 1. januára tohto roku uznesením vlády SR č. 554/2017 z 29. novembra 
2017. Jeho prvá aktivita – seminár s názvom Kultivované čítanie nielen ako spoločenská téma, ale ako vízia – zaviedla kroky 

odborníkov začiatkom februára na pôdu ministerstva kultúry. Predstavujeme vám stanovené úlohy a ciele Centra, a tiež 
podujatia plánované na nasledujúce mesiace.

AKTUALITY

Zľava: koordináciu bude mať na starosti Timotea Vráblová, vedúcou novovzniknutého Centra je Eva Cíferská. K tímu patria aj dve odborné 
pracovníčky – Lucia Obuchová a Gabriela Mikulčíková. Foto Mária Baloghová


