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Napriek tomu, že naša knižnica je zatvorená, v cykle nazvanom Čítame cez web sme pripravili pre svojich 
návštevníkov a čitateľov v spolupráci so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a bábkohercami 
množstvo online aktivít: dramatizované čítania obľúbených detských kníh s autormi Branislavom 
Jobusom, Petrom Karpinským, hercami Viktóriou Sedlákovou, Miroslavom Mihálekom, Lukášom 
Tandarom, Adrianou Totikovou, Alžbetou Kamenskou, Šimonom Petrom Králikom a Barborou Krajč-
Zamiškovou, divadelné  predstavenia na motívy príbehov slávnych rozprávkarov, kreatívne workshopy, 
virtuálne prehliadky výstav významných slovenských ilustrátorov, prezentácie súťažných titulov festivalu 
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe a Knihotúlanie – našu literárnu kaviareň.  
  
V apríli sme vyhlásili literárnu súťaž pre žiakov základných škôl. Ich úlohou je napísať rozprávkový príbeh 
o tom, čo sa podľa nich deje ZA DVERAMI (zatvorenej) KNIŽNICE. V online aktivitách však nekončíme. 
Pripravujeme tvorivé workshopy na motívy kníh vo forme fotonávodov a podujatia o zaujímavostiach 
mesta Piešťany.  S otázkou, ako obdobie pandémie prežívajú slovenské a české osobnosti literárnej scény, 
sme oslovili v rámci Rozhovorov z domu napríklad Jána Uličianskeho, Toňu Revajovú, Juraja Martišku, 
Ivonu Březinovú, Zuzanu Pospíšilovú, Milana Starého, Romana Brata, Jozefa Banáša, Dada Nagya, Milicu 
Matejkovú a ďalších.  
  
Na naše aktivity pozitívne reagujú učitelia materských a základných škôl, ktorí ich efektívne využívajú 
v rámci svojho online vzdelávania. Obľúbené sú aj u rodičov, ktorí pracujú s deťmi nad tvorivými úlohami 
a kvízmi z webu detskakniznica.sk. Získali sme si ich pravidelnú sledovanosť a dávajú nám spätnú väzbu. 
O tom, čo sa deje za dverami našej knižnice, si mohli vypočuť poslucháči v Rádiu Regina. Nadšenú odozvu 
máme aj od ľudí, ktorým literatúra (a nielen tá pre deti a mládež) nie je ľahostajná:  
  
„Vážená knižnica, srdečne Vám ďakujem, skutočne ste ma potešili. Taký lepší je ten svet v rozprávkach ako 
v našom živote. Dobre padne preto usmiať sa i nám starým a zaspomínať si. Prajem Vám úprimne veľa 
úspechov vo Vašej záslužnej práci.“ 
Mária Macuľová, dedička autorských práv J.C. Hronského 
  
„Wow! To, čo robíte, je podľa mňa perfektné. Toľko aktivít a digitálneho obsahu ako knižnica robíte. A 
všetko je video – čo je podľa mňa v dnešnej dobe veľmi dôležité.!“ 
Matúš Benža, prorektor Vysokej školy múzických umení pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú 
činnosť 
  
„Nádherná grafika, milí vystupující, krásná slovenština. To, co jste na webu vytvořili, je opravdu úžasné!“ 
Bedřich Ludvík, dramaturg, spisovateľ, scenárista, režisér dokumentov v Českej televízii 
  
Cyklom podujatí Čítame cez web sme chceli zaujímavou a príťažlivou formou podporiť čítanie 
a vzdelávanie detí a mládeže, posilniť ich vzťah k tvorcom slovenskej literatúry a zároveň propagovať 
knižnicu a online aktivity v rámci celého Slovenska. Od 17. marca 2020 do 7. mája 2020 sme pripravili 
celkovo 34 online podujatí. Zvýšila sa sledovanosť našich online kanálov. Návštevnosť nášho 
webu detskakniznica.sk stúpla o 30%. Sledovanosť YouTubekanálu knižnice u viacerých videí dosahuje 
500 videní a stále rastie. Aj video, ktoré sme zverejnili ako prvé, má stále pravidelné 
sledovanie. Entuziazmus pri tvorení nových nápadov či úsmevná atmosféra pri natáčaní nám nedali 
priestor na negatívne myšlienky či depresie. Naučili sme sa kreatívne reagovať na nečakané výzvy 
a plánujeme v tom pokračovať i v budúcnosti. 


