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O tom, !e v BIBIANE, medzinárodnom 
dome umenia pre deti, bolo uznesením 
vlády SR z 29. 11 2017 zalo!ené 
CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, 
"ÍTANIA A SK IBBY, revue Bibiana 
písala vo svojom predchádzajúcom 
#ísle. Bol to v$ak len oznam, nie 
podrobnej$ia informácia o jeho zmysle, 
$truktúre. Ke%!e odbornou garantkou 
a koordinátorkou nového oddelenia 
sa stala Mgr. Timotea Vráblová, PhD., 
vedecká pracovní#ka ÚSL SAV, ktorá 
sa na jeho vzniku spolupodie&ala a je 
zodpovedná za jeho obsahovú nápl', 
po!iadali sme ju o rozhovor.

 � Najprv na vyjasnenie: Centrum det-
skej literatúry, !ítania a SK IBBY je no-
vé oddelenie BIBIANY, alebo je to nie-
!o ako „samostatn"“ kabinet, ústav, 
in#titút? Aká je jeho personálna #truk-
túra?

Centrum bolo zriadené ako no-
vé oddelenie BIBIANY; sme si vedomí, 
!e jeho vízia je ambiciózna. Chceme bu-
dova" a pestova" kultúru #ítania na Slo-
vensku a pozitívne ovplyvni" stav v #í-
taní detskej populácie. Na$ím cie%om 
je ZMENA krízového stavu #ítania detí 

prostredníctvom odbornej, konzulta#-
nej a metodickej #innosti v rámci rezortu 
kultúry. Nápl&ou centra je v$ak aj ume-
lecká, vzdelávacia a vydavate%ská #in-
nos". Budeme teda sledova" a analyzo-
va" stav #ítania detskej populácie. Pod%a 
toho sa následne budeme strategicky 
zameriava" na vzdelávaciu a metodickú 
#innos" a vytvára" primerané umelecké 
formy a programy, ktoré budú stimulo-
va" kultivované #ítanie detí a ich v'cho-
vu vo v$etk'ch oblastiach umenia. Dôle-
!itou sú#as"ou centra je aj IBBY IN(TI-
TÚT BRATISLAVA (vznikol v roku 2015), 
prostredníctvom ktorého sa rozvíja me-
dzinárodná spolupráca. Jeho úlohou je 
roz$irova" poznatky z domáceho a za-
hrani#ného v'skumu o problematike #í-
tania. Pritom spolupracujeme s odbor-
níkmi zdru!en'mi v Medzinárodnej únii 
pre detskú knihu (IBBY) a )al$ích prí-
buzn'ch medzinárodn'ch organizácií.

*innos" Centra detskej literatúry, #íta-
nia a SK IBBY nadväzuje aj na aktivity Od-
delenia kni!nej kultúry a sekretariátu Slo-
venskej sekcie IBBY a roz$iruje ich. Ply-
nulo teda budeme pokra#ova" v organi-
zovaní sú"a!e Najkraj$ie knihy Sloven-
ska a centrum sa tie! na)alej bude stara" 
o ude%ovanie v'znamn'ch ocenení za lite-
rárnu a ilus tra#nú tvorbu pre deti a mlá-
de! – myslím na najvy$$ie národné ocene-
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nia – cenu Trojru!a za v'znamné celo!i-
votné literárne dielo a Cenu (udovita Ful-
lu za celo!ivotnú ilustra#nú tvorbu. Rov-
nako budeme pokra#ova" aj v organizo-
vaní sezónneho hodnotenia kni!nej tvor-
by v sú"a!iach Najkraj$ie a najlep$ie kni-
hy jari, leta, jesene a zimy a budeme koor-
dinova" ka!doro#nú prípravu Dní detskej 
knihy. Práca centra bude na)alej súvisie" 

aj s #innos"ou Slovenskej sekcie Medziná-
rodnej únie pre detskú knihu (Sk IBBY).

Kapacitne sme mal'm oddelením. Jeho 
vedúcou je Mgr. Eva Cíferská, odborn'mi 
pracovní#kami sú Ing. Gabriela Mikul#íko-
vá a Mgr. Lucia Obuchová.

 � $o treba chápa% pod prv"m z troch 
pracovn"ch vymedzení centra ako od-

PETER CPIN / Jozef Repko: Kto odhodil pampú$ik?
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delenia detskej literatúry? P"tam sa to 
aj preto, &e na Slovensku je viac ne& 
dos% pedagogick"ch fakúlt a ka&dá 
z nich má vo svojom pracovnom prog-
rame schválenom akredita!nou komi-
siou odborné refl ektovanie detskej lite-
ratúry. A to so v#etk"m, !o s t"m súvisí. 
Ako príklad mô&em uvies% Pedagogic-
kú fakultu UK v Bratislave, ale pre-
dov#etk"m PdF Pre#ovskej univerzi-
ty, ktorá má a& dve odborné pracovis-
ká zaoberajúce sa literatúrou pre deti 
a mláde&. Jedn"m je Kabinet v"skumu 
detskej re!i a kultúry, druh"m Katedra 
komunika!nej a literárnej v"chovy, kto-
rá od roku 2013 dokonca vydáva vedec-
ké periodikum (s dvoma !íslami ro!ne) 
O die"ati, jazyku, literatúre s podtitu-
lom $asopis pre otázky rozvíjania ko-
munika!nej a literárnej kompetencie. 
Hne' podot"kam, &e obe pracoviská 
u& majú odbornú reputáciu. Sú re#pek-
tované doma i v zahrani!í. $o teda bu-
de pracovnou nápl(ou centra s oh)a-
dom na garanciu detskej literatúry?

Nie je to náhodou, !e na$ím zria-
)ovate%om je Ministerstvo kultúry SR. 
Platforma tohto rezortu v'znamne ur-
#uje i charakterizuje na$e zameranie. 
Priestor kultúry je pre nás vhodnej$í 
a $ir$í vzh%adom na adresáta i na pro-
striedky a formy, s ktor'mi mô!eme 
a budeme pracova". V tom sa bude ná$ 
záber odli$ova" od in$titúcií, ktoré pôso-
bia v rezorte $kolstva, vedy a v'skumu. 
Literatúra a umenie nás zaujíma najmä 
z h%adiska jej kultúrneho a hodnotové-
ho pôsobenia. Napokon nasved#uje to-
mu aj #as" na$ej #innosti (ktorá konti-
nuálne prechádza z pôvodného Odde-
lenia kni!nej kultúry BIBIANY a z #in-
nosti Slovenskej sekcie IBBY). Ude%uje-
me u! spomínané ceny, nominujeme na 
niektoré v'znamné medzinárodné oce-
nenia. Okrem toho ka!doro#ne uspora-

dúvame v spolupráci s Pedagogickou fa-
kultou UK v Bratislave hodnotiacu kon-
ferenciu (u! dlh$í #as má aj medziná-
rodn' slovensko– #esk' rozmer). Na nej 
poprední odborníci hodnotia literárnu, 
ilustra#nú, divadelnú a rozhlasovú tvor-
bu pre deti a mláde!. Ich hodnotenia sú 
ka!doro#ne publikované aj v rámci na-
$ej revue Bibiana a sú i budú v!dy prí-
stupné aj na sú#asnej webstránke cen-
tra (na stránke www.bibiana.sk). Záze-
mie kultúry charakterizuje na$u #innos" 
aj vzh%adom na adresáta. Na$ou cie%o-
vou skupinou sú rodiny (rodi#ia a deti), 
dospelí (nielen z odbornej komunity), 
ktorí sa podie%ajú na kultúrnej a ume-
leckej v'chove detí, umelci, knihovní-
ci, ale i aktivisti neziskov'ch organizácií. 
Dôle!it'm adresátom na$ej práce sú aj 
u#itelia, no nie ako aktéri a reprezentan-
ti v'chovnovzdelávacieho procesu. Po-
núkame im mo!nos" vstúpi" s nami do 
spolupráce pri aktivitách, ktoré pribli!u-
jú a sprístup&ujú literatúru v kultúrnom 
priestore, teda nielen ako sú#as" vzde-
lávania. (koly napríklad za#ali nav$te-
vova" na$u Izbu #ítania – nov' formát 
podujatí, ktoré umo!&ujú de"om spo-
znáva" knihu v scénicky komponova-
nom priestore. Nejde len o v'stavu, ale 
o umelecko-edukatívny program, ktor' 
vyu!íva spojenie scénickej kompozície, 
#ítania a )al$ích kreatívnych a umelec-
k'ch foriem a je vytvoren' tak, aby sme 
ho zaka!d'm mohli $pecifi cky a fl exibil-
ne prispôsobova" potrebám aktuálnej 
skupiny náv$tevníkov. Chceme, aby de-
ti, a dospelí mali pri náv$teve na$ej izby 
pocit, !e objavovanie v knihe je „neko-
ne#né“ a osobné. Povzbudzujeme ich aj 
k tomu, aby si vyskú$ali náv$tevu izby 
zopakova", lebo ju ur#ite za!ijú inak. 
T'm sa tie! sna!íme vyvola" v nich skú-
senos" h+bania, rozjímania, #o je vlastne 
opakovaná vnútorná aktivita. Priestor 
izby v podstate simuluje de"om proce-
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sy vnímania, pre!ívania a rozm'$%ania 
pri #ítaní. Na$e aktivity sa sna!íme pre-
pája" aj s umelcami a umeleck'mi in$ti-
túciami (divadeln'mi, tane#n'mi súbor-
mi, v'tvarníkmi, hudobníkmi) a spolo#-
ne posúva" literárne dielo do in'ch ume-
leck'ch kontextov. Vytvárame tak de"om 
$ir$ie spektrum podnetov a vplyvov, kto-
ré by mali pôsobi" na ich vnímanie li-
teratúry, a zárove& ich vedieme k vz"a-
hu aj k in'm oblastiam umeleckej tvor-
by a budujeme v nich povedomie kultúr-
neho priestoru. V podobnom zmysle je 
pre nás dôle!itá napríklad aj spoluprá-
ca s rozhlasom a televíziou, ktoré sa v'-
znamne a mnohorak'm spôsobom po-
die%a na rozvíjaní literárnej kultúry a $ir-
$ieho spektra umeleckej tvorby.

 � Druhá !as% názvu centra je u& kon-
krétnej#ia. Centrum bude – „meni" krí-
zov# stav !ítania detí“. Ak berieme do 
úvahy ka&doro!né medzinárodné me-
rania !ítania s porozumením, situácia 
na Slovensku je skuto!ne krízová. Pri-
pus%me, &e tie „merania“ sú spo)ahlivé 
a na#e deti naozaj nerozumejú tomu, 
!o !ítajú. $o v#ak s t"m? Presnej#ie, 
!o s t"m chce robi% centrum? Preskú-
ma úrove( metodiky a didaktiky !íta-
nia, alebo schopnosti u!ite)ov základ-
n"ch #kôl, ktorí dosahujú takéto „v"-
sledky“? A !i bude pátra% po prí!inách 
tohto alarmujúceho stavu?

Centrum sme zria)ovali s kon-
krétnou víziou. To znamená, !e sme si 
ujasnili u! v prípravnej fáze, ak'm sme-
rom chceme proces #ítania podporova", 
k akému profi lu #itate%a vlastne chceme 
smerova". Nie je to jednoduchá otázka. 
V posledn'ch dekádach sa o #ítaní a #i-
tate%och na verejnosti ve%a hovorí, no 
prevláda skôr vágna predstava o tom, 
#o to vlastne #ítanie ako proces i ako 
jeho v'sledok znamená. My dospelí si 

pamätáme, !e sme sa predsa „nejako“ 
nau#ili #íta". Do predstavy #itate%a pre-
to prirodzene projektujeme osobné skú-
senosti, hodnoty #itate%stva, ktoré sme 
poznali. Na tom nie je ni# zlé. Problém 
je len v tom, !e vnímanie #itate%a a je-
ho roly sa len za posledné dve desa"ro-
#ia dynamicky mení pod%a hodnôt spo-
lo#nosti, pod%a smerov a trendov, ktoré 
ovplyv&ujú chápanie knihy a literatúry 
a ich funkcie v oblasti vzdelávania, v kul-
túrnom alebo spolo#enskom priestore. 
Aj preto je náro#né formulova" funk#n' 
koncept podpory #ítania. Otázka teda 
znie, #o vlastne chceme mera"? Vzdelá-
vací systém je zameran' tak, aby #o naj-
lep$ie zodpovedal potrebám tzv. vedo-
mostnej spolo#nosti, ktorá je #oraz hlb-
$ie ovplyv&ovaná procesom informatizá-
cie. Pozrime sa, ako je profi l #itate%a for-
mulovan' pod%a v'chovnovzdelávacích 
cie%ov sledovan'ch v testoch PISA: *i-
tate& ma rozumie) písanému textu, do-
káza) ho pou!íva), má vedie) zam*$&a) 
sa nad textom, zaobera) sa ním a t*m 
rozvíja) vzdelanie a svoju osobnos) tak, 
aby sa dosiahlo zvy$ovanie osobného 
potenciálu na spolo#enskom dianí. Tá-
to vízia #itate%a je vyslovene pragmatic-
ká, nesleduje hodnotové ciele, ako sme 
na to boli v minulosti zvyknutí, ke) sme 
uva!ovali o #ítaní a #itate%och. Ve) vo%a-
kedy sa profi l #itate%a spájal s predsta-
vou kultivovaného a rozh%adeného #lo-
veka, ktor' je citliv' k svojmu okoliu, je 
si vedom' svojej zodpovednosti (vo#i 
sebe i spolo#enstvu) a usiluje sa eticky 
myslie", cíti" a kona". V profi le #itate%a, 
ktor' sa formuje vo vzdelávacom proce-
se nastavenom v tzv. vedomostnej spo-
lo#nosti, sú v$ak priority pri formovaní 
#itate%a zamerané inak; v'sostne prag-
maticky uprednost&ujú potreby trhovo 
orientovanej a informatizovanej spolo#-
nosti. Profi l #itate%a je teda zameran' na 
schopnos" r'chlo sa zorientova" v tex-
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toch rozmanitého typu a funkcie, získa" 
z nich informácie a vedie" ich interpre-
tova" a aplikova" v rozmanit'ch kontex-
toch, a to aj s oh%adom na odli$nos" #í-
tania prostredníctvom fyzicky sprístup-
nen'ch textov a textov v digitálnom pro-
stredí. Tieto schopnosti sú v$ak len #as-
"ou toho, #o v$etko samotn' proces #í-
tania obsahuje alebo mô!e obsahova". 
Z t'chto cie%ov nám toti! akosi „vypa-
dol“ hodnotov' a kultúrny rozsah, ktor' 
má záva!n' dosah práve na psychické 
stránky !ivota #loveka. A presne na tie-
to stránky sa chceme aj v #innosti ná$ho 
centra zamera". Chceme podpori" roz-
víjanie h+bania, refl exiu a kontempláciu, 
na ktoré sa pri pragmatickom #ítaní za-
búda. Hoci práve tie sa mimoriadne po-
die%ajú na rozvoji osobnosti a majú ne-
ocenite%n' v'znam pre rozvoj vnímania, 
predstavivosti, tvorivosti a porozumenia 
pri #ítaní. V nastavení dne$nej moder-
nej spolo#nosti na Slovensku u! "a!$ie 
zmeníme smerovanie vzdelávacieho sys-
tému, ten je toti! okrem iného prispôso-
bovan' aj po!iadavkám a trendom vy-
pl'vajúcim z narastajúcej globalizácie. 
Kultúrny priestor je v$ak vhodn'm „úze-
mím“, na ktorom mo!no e$te hodnoto-
vo podmienené kvality #itate%stva pesto-
va". Preto si v na$om Centre detskej li-
teratúry, #ítania a SK IBBY ani nekladie-
me za primárny cie% zasahova" do $kol-
ského vzdelávacieho procesu. Na$ou 
úlohou bude vytvára" podmienky na to, 
aby sme nau#ili #o naj$ir$í okruh %udí vy-
va!ova" nedostatky sú#asného !ivotné-
ho $t'lu a nedostatky takto smerované-
ho vzdelávacieho systému v na$ej spo-
lo#nosti a aby sme dosiahli, !e %udia pri 
#ítaní nebudú h%ada" len informácie, ale 
doká!u aj h+ba" nad my$lienkami, slova-
mi, odkazmi, maloplo$n'mi i ve%koroz-
mern'mi posolstvami textu.

 � Nebolo by predsa len vhodné po-

zrie% sa na zúbky nielen u!ite)om, resp. 
pedagogick"m fakultám, ktoré t"chto 
u!ite)ov „produkujú“, ale predov#et-
k"m samotnému #kolskému systému, 
ktor" !ím viac progreduje, t"m viac kle-
sá národná vzdelanos% a kultúra. A vô-
bec, je ná# #kolsk" systém nastaven" 
tak, aby deti mali !as !íta%? $o tak uro-
bi% v centre objektívny v"skum, ko)ko 
hodín die%a%u zaberá vzdelávací pro-
ces, jeho rozlo&enie po!as d(a, domá-
ce úlohy, ko)ko mimo#kolské aktivity 
(umelecké, #portové a pod.), ktoré mu 
z prestí&nych dôvodov naprogramujú 
rodi!ia. Má vôbec die%a pri dne#nom 
&ivotnom #t"le, pri jeho prioritách !as 
na oddych, zábavu... !as na !ítanie? 
Alebo je e#te nie!o iné, !o spôsobuje, 
&e na#e deti – samozrejme vo v#eobec-
nosti – ne!ítajú?

Myslím, !e rozumiem, pre#o ma 
touto otázkou vracia$ naspä" aj k vzde-
lávaciemu systému. Pri cie%och, ktoré si 
v centre kladieme, ho ist'm spôsobom 
potrebujeme refl ektova". Napokon, je 
odrazom sú#asnej hekticky pôsobiacej 
spolo#nosti, ktorá #loveka mení akoby 
na „hlta#a dát“. A to nie je a nebude 
bez dôsledkov. Tie sa u! teraz dostavu-
jú v tom, ako rapídne stúpa po#et psy-
chick'ch chorôb i porúch u detí i dospe-
l'ch, ako sa zni!uje schopnos" sústredi" 
sa, ako klesá v populácii úrove& emo-
cionality, #o sa napokon prejavuje aj re-
gresom dôle!it'ch osobnostn'ch kvalít, 
ktoré emocionálne procesy ovplyv&ujú 
– ako napríklad empatia (za posledn'ch 
dvadsa" rokov klesla v Európe o 40 %). 
Ak uva!ujeme o „kríze #ítania“ – toto sú 
faktory, ktoré s t'm súvisia. Napríklad 
zní!ená empatia má vplyv aj na mie-
ru vnútorného porozumenia pri #ítaní. 
Musím v$ak zopakova", !e rie$enie sta-
vu nevidím len v zmenách v samotnom 
vzdelávacom systéme, ale aj v tom, ako 
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si budeme )alej usmer&ova" ná$ !ivot-
n' $t'l. Nezdravé formy !ivotného $t'lu 
toti! stoja aj proti #ítaniu. A tak nechám 
rada bremeno zodpovednosti za vzdelá-
vanie najmä na samotn'ch pedagógov, 
aby vo svojom rezorte pôsobenia na$li 
ú#inné mechanizmy, ako kritickú situá-
ciu rie$i". No centrum je tu najmä pre-
to, aby sme v rámci kultúry a nástrojmi 
kultúry a umenia vytvárali )al$í priestor, 
v ktorom mô!eme pôsobi" na iné strán-
ky osobnostného v'voja detí i dospe-
l'ch, v)aka #omu sa v$eli#o mô!e ob-
ráti" k dobrému. A ke) u! spomína$ po-
kles národnej vzdelanosti a kultúry – 
tento problém je, samozrejme, s t'm 
v$etk'm prepojen'. Príli$ná zah%adenos" 
na informácie nám uberá zo schopnosti 
pozorova", vníma" a prehodnocova" na 
hlb$ej %udskej úrovni. A tak sa napokon 
stretávam s t'm, !e tento nezáujem je 
#asto spojen' aj s t'm, !e #i deti, #i do-
spelí vlastne ani nevedia, #o by si mali 
v súvislosti s „na$sk'm“ v$íma" a ako to 
s nimi súvisí. Ke) to objavia, nadobú-
dajú aj vä#$í záujem o domácu kultúru.

 � Mimochodom, kríza !ítania detí je 
len na#ou „#pecialitou“ alebo sa t"ka 
aj $echov, Ma'arov, Poliakov, ba ne-
bodaj aj západn"ch spolo!ností? Ak je 
to tak, ako je potom mo&né, &e v on"ch 
meraniach !itate)sk"ch kompetencií 
dosahujú západné deti lep#ie v"sledky 
ne& na#e? V tejto súvislosti by som rád 
vedel, !i sa „meria“ i to, !o, akú kvalitu 
!ítajú deti tu a !o !ítajú tam. Ty sama 
si dôverná znalky(a slovenskej detskej 
literatúry, jej klasiky i moderny, a pred-
sa nemô&e# tvrdi%, &e na#e detské kni-
hy nedosahujú úrove( západn"ch. Ne-
mô&e tu pôsobi% nie!o, !o ono meranie 
ovplyv(uje v ná# neprospech? Pritom 
dobre viem, &e iné je „meranie“ a iné 
úrove( toho, !o je merané. Ale k tomu 
sa e#te dostaneme. PETER CPIN / Vincent (ikula: Medardove rozprávky
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Kríza „#ítania“ je globálna. Net'-
ka sa len Slovenska. A ako som u! na-
zna#ila, jej ukazovate%om nie sú mera-
nia z PISA testov. Tie mo!no nie#o sig-
nalizujú. No o kríze #ítania nás presved-
#í najmä kontakt s de"mi. Ich úrove& vy-
jadrovania, preva!ujúci schematick' 
spôsob myslenia, problém s hlb$ím #íta-
ním, s porozumením symbolického jazy-
ka, ktor' je mimochodom ve%mi dôle!it' 
pre u! spomínan' emocionálny rozvoj 
osobnosti. Symptomatick'ch príkladov 
mo!no uvies" mnoho. *o sa t'ka kva-
litatívnej úrovne na$ej literárnej tvorby 
– som presved#ená, !e máme autorov 
a diela, ktoré dosahujú svetovú úrove& 
(myslím t'm aj na klasick'ch aj na nie-
ktor'ch sú#asn'ch autorov). No nará!a-
me tu aj na stereotypy západnej kultú-
ry. Tá nie je nato%ko „priepustná“ a fl e-
xibilná, ako by sa na prv' poh%ad mohlo 
zda". Ve%akrát som sa rozprávala aj so 
zahrani#n'mi vydavate%mi. Necítia a! ta-
kú potrebu zbli!ova" sa, #i kultúrne in-
tegrova" „cudzie“ diela. Nev$ímavos" vo-
#i na$ej literatúre nemusí pritom vypo-
veda" o nízkej kvalite na$ej tvorby. Die-
la „z iného sveta“ („from abroad“ – ako 
by prízna#ne povedali Briti) sú pre zá-
padnú kultúru zaujímavé skôr ako exo-
tické. Oby#ajne nejakou ve%mi „vychyte-
nou“ témou (napríklad problém sú#as-
nej migrácie). Nie je to v$ak do budúc-
nosti neprekonate%n' problém. Ale ne-
chcem to viac rozobera", lebo v tomto 
rozhovore sa venujeme in'm otázkam 
(tak!e o tejto téme – mo!no niekedy na-
budúce). Vrátim sa v$ak krátko k prob-
lému „spo%ahlivosti“ merania testov. Cie-
le merania testov PISA zodpovedajú glo-
bálnym #i globaliza#n'm trendom. Ne-
merajú celostne schopnos" #íta", v$íma-
jú si najmä tie stránky, ktoré pomáhajú 
#loveku uplatni" sa v systéme informati-
zovanej spolo#nosti. Tie! nedostato#ne 
re$pektujú osobitosti kultúrneho mysle-

nia, mentality #i jazyka jednotliv'ch ná-
rodov a etník, ktoré sa meraní zú#ast&u-
jú. V podstate sú nastavené na spôsob 
myslenia a vyjadrovania typick' pre an-
glo fónne prostredie. Vychádzajú z jeho 
typického modelu „reading with com-
prehension“, ktoré síce mô!eme prelo-
!i" ako #ítanie s porozumením, to poro-
zumenie v$ak u Brita a u nás bude re-
prezentova" trochu odli$n' v'znam. (Je 
to tie! na samostatnú diskusiu).

 � Ak pripustíme, &e v tomto prípade 
neexistujú dva metre – ako trebárs pri 
potravinách, ktoré západné fi rmy pri-
pravujú inak pre vlastn"ch a inak pre 
cudzích -, zapojí sa centrum aj do tejto 
problematiky? Ak áno, má# predstavu, 
!o urobi%, aby na#e deti, chúdence, ro-
zumeli tomu, !o !ítajú?

Plánujeme pripravi" vzdelávacie 
semináre a tie! mo!no krátke vzdelá-
vacie videofi lmy, ktoré by mohli in$pi-
rova" #i pedagógov, alebo knihovníkov, 
rodi#ov a in'ch záujemcov, ako mo!no 
prekona" úskalia #ítania s porozumením 
pod%a spomínaného západného mode-
lu, a pritom nezanedba" to, #o pre roz-
voj porozumenia a vnímania pri #ítaní 
potrebujú na$e deti.

 � Vrá%me sa k samotnému !ítaniu. Je 
naozaj dôle&ité, aby die%a !ítalo? Ne-
viem, aké ty má# spomienky na svoju 
starú mamu, ja ú&asné... bola to oby-
!ajná zrobená dedinská &ena, ktorá 
bez mu&a vychovala tri deti... dobré 
deti... !íta% som ju v#ak nevidel nikdy 
a nehovoril by som pravdu, keby som 
povedal, &e bola emo!ne vyprahnu-
tá !i bez morálnych hodnôt, ktoré die-
%a%u zdie)a dobrá kniha. Samozrejme, 
viem, &e !ítanie kníh má aj pragmatick" 
zmysel, napríklad, &e obohacuje detskú 
slovnú zásobu a tak kultivuje verbálny 
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prejav die%a%a. Len&e poznám aj )udí, 
ktorí nielen v detstve, ale i v dospelos-
ti ka&dú vo)nú chví)u dr&ia v ruke kni-
hu a ich prejav, v"re!nos% – no hrôza. 
Ako si to v#etko da% dokopy?

Vie$, môj názor i skúsenos" tie! 
hovorí, !e len samotné #ítanie nesta#í 
ani k rozvoju slovnej zásoby, ani k zís-
kaniu !ivotnej múdrosti a u! vôbec nie 
k mravnému !ivotu. Hoci mô!e ma" na 
ka!dú úrove& !ivota #loveka v'znamn' 
vplyv. *lovek je v$ak vz"ahová bytos". 
Tak!e vnútorne rastieme nielen s kni-
hou, ale i vo vz"ahoch, v komunikácii, 
v tom, ako si uvedomujeme svoj !ivotn' 
priestor. Napokon aj mali#ké die"a si pa-
mätá v prvom rade tie slová, ktoré získa-
lo v)aka emocionálnemu zá!itku. A bez 
vz"ahového rozmeru by takéto zá!itky 
ani nedokázalo cíti".

 � Vrá%me sa e#te k onomu „krízové-
mu stavu !ítania“, o ktorom hovorí pre-
zen!n" letá!ik centra. To, &e na#e deti 
ne!ítajú, vieme spo)ahlivo a !i len po-
d)a náhodn"ch, odborne pochybn"ch 
tvrdení t"ch, ktorí „podnikajú“ v tej-
to sfére? Nedisponujem &iadnymi ove-
ren"mi údajmi, no som presved!en", 
&e napr. deti pred#kolského veku !íta-
jú. Chcem poveda%, po!úvajú napísa-
né. S!asti to platí aj o mlad#om #kol-
skom veku. Paradoxne, ako die%a po-
stupuje z ro!níka do ro!níka, prestáva 
ma% záujem o !ítanie beletrie. Akoby to 
bola sama #kola + v#etko ostatné, !o 
v die%ati vypestuje rezistenciu na !íta-
nie. Len&e robí to naozaj #kola a !i sa-
motné knihy, ktoré predkladáme de-
%om? $o myslí#? O pred#kolskom veku 
som sa u& zmienil... bez rozprávky die-
%a nezaspí. A neskôr? Spome(me si na 
o#ia), !o pred rokmi vyvolal Harry Po-
tter. A nielen vo svete, aj u nás. S nad-
sadením si trúfam poveda%, &e nebolo 

die%a%a, ktoré by túto knihu nepozna-
lo. Viem, viem... keby sa tá kniha ne-
stala predmetom megareklamy, vráta-
ne fi lmovej, vyzeralo by to pravdepo-
dobne inak. Podstatné v#ak je, &e deti 
Harryho Pottera !ítali, mo&no i tie, kto-
ré inak knihu do rúk nevezmú. Nestá-
lo by za to zobra% si z toho pou!enie? 
Pravda, reklamu vytvori% nie je a& tak" 
problém. Ale kde vzia% na (u peniaze, 
ke' neraz niet ani na #kolskú jedále(? 
E#te nedávno si bola !lenkou Exeku-
tívy IBBY, zú!ast(ovala si sa konferen-
cií, kongresov... V#ade je detská kniha 
taká drahá ako u nás? Nie je aj to dô-
vod, pre!o na#e deti – tie z t"ch 60 % 
rodín, ktoré v bohatej Európskej únii 
&ijú na hranici chudoby – ne!ítajú?

To si mi teda nahustil otázky.... 
za#nem odzadu. V ist'ch historick'ch 
obdobiach bola cena kníh porovnate%ná 
s hodnotou domu, a predsa si %udia na-
$li spôsob, ako sa k #ítaniu dosta". Mno-
hé texty sa stali známymi aj preto, !e sa 
ich %udia u#ili naspamä". Tie! sa $írili ve-
rejn'm #ítaním, prepisovaním ( ja sama 
som si ako die"a prepisovala knihy, kto-
ré sa mi pá#ili a ktoré by som si nebola 
mohla natrvalo zohna"). Tie! sa zakla-
dali krú!ky, v ktor'ch si %udia knihy na-
vzájom vymie&ali. Tak!e sociálne aspek-
ty nemusia by" neprekonate%n'm prob-
lémom. A sú tu navy$e kni!nice.

Má$ pravdu v tom, !e v pred$kolskom 
období e$te vä#$ina deti za!ije rituál #íta-
nia pred spaním. Moja skúsenos" v$ak ho-
vorí, !e práve v tomto období sa nie v!dy 
pracuje s de"mi dostato#n'm spôsobom. 
*ítanie s rodi#mi je vzácnym rituálom, no 
nie v!dy dostato#ne podnetn'm, aby na-
príklad u! od útleho veku vyvá!ilo vplyv 
technológií, ktoré v'razne negatívne pôso-
bia na vnímavos" die"a"a a usmer&ujú je-
ho spôsob myslenie schematicky. Deti sa 
tie! málo u#ia naspamä". Málo si spieva-



58 B IB IANA

jú, pohybujú sa v prírode, majú nedosta-
to#nú skúsenos" s fyzick'm svetom.... to 
v$etko sú dôle!ité faktory, ktoré ovplyv-
&ujú schopnos" vníma" a rozumie" pri #í-
taní. Aj ke) na prv' poh%ad akoby s t'm 
nesúviseli. A to je presne jedna z dôle!i-
t'ch problémov'ch oblastí, ktoré chceme 
v centre ovplyv&ova".

 � A ke' sme u& pri detsk"ch knihách, 
nestálo by za to, aby ministerstvo #kol-
stva spolu s ministerstvom kultúry, vy-
tvorili databázu kníh klasickej i moder-
nej slovenskej detskej literatúry, ktorú 
by mala k dispozícii ka&dá slovenská 
#kola, ka&dá nielen #kolská kni&nica. 
$itate)ská kultúra nespo!íva toti& len 
v tom, &e spolo!nos%, v na#om prípade 
detská, !íta, dôle&ité je hlavne, !o !íta. 
Vydavate)stvo Ikar sa pred nieko)k"mi 
rokmi pokúsilo, zalo&i% edíciu, v kto-
rej by vychádzali reprezentatívne kni-
hy slovenskej klasickej a modernej lite-
ratúry pre deti a mláde& – to najlep#ie 
z najlep#ieho, !o by esteticky i etic-
ky kultivovalo detskú osobnos%. Vy#la 
asi desiatka kníh a – koniec. Po desa%-
ro!iach Fu!íkov"ch a Jilemnického !i-
tate)sk"ch odznakov, klubov mlad"ch 
!itate)ov, pseudodemokratická uli-
ca jednoducho tak"to postup neprija-
la. Predsa v slobodnej spolo!nosti ka&-
d", i die%a, má právo slobodne si vy-
bera%, !o chce a !o nechce !íta%. A tak 
sa vyberá. Bez ladu a skladu, povä!#i-
ne pozlátka s priemernou a& primitív-
nou ilustra!nou v"bavou. Pritom – ci-
tujem to z tvojej publikácie V priestore 
knihy (BIBIANA – Centrum detskej li-
teratúry, !ítania a SK IBBY, 2018, s. 35) 
– sa v Právach die"a"a na !ítanie, kto-
ré sú sú!as%ou medzinárodného Do-
hovoru o právach die"a"a (prijatého 
UNESCOM v roku 1989), v"slovne de-
klaruje, „&e ka&dé die%a má právo na 
kvalitnú knihu“. Tak&e aké nanucova-

nie, ide o servis, o odporú!anie a je u& 
na #kole, na rodi!och, !i chcú, aby ich 
die%a poznalo to najlep#ie, !ím sloven-
ská detská literatúra disponuje. Nema-
lo by sa teda centrum spolu s najlep#í-
mi znalcami slovenskej detskej literatú-
ry sta% garantom toho, aby sa aj u nás 
dodr&iavala jedna !as% medzinárodné-
ho dohovoru o Právach die%a%a na !í-
tanie?

Práve preto sa zameriavame na 
hodnotové aspekty literatúry, oce&uje-
me a propagujeme autorov, ktorí takéto 
hodnoty prostredníctvom svojej tvorby 
do literárnej kultúry priná$ajú.

 � Centrum má v#ak u& nepochybne 
pripraven" program, !o robi% a ako to 
robi%. Program zaiste schválen" svo-
jím zria'ovate)om MK SR. Mohla by si 
s ním zoznámi% !itate)ov Bibiany a pro-
stredníctvom nej v#etk"ch, !o správu 
o vzniku takéhoto zariadenia v BIBIA-
NE, medzinárodnom dome umenia pre 
deti, zaiste privítali?

Odporú#am #itate%om, aby sle-
dovali webstránku BIBIANY, na ktorej 
je aktivita centra transparentne propa-
govaná. Tie! tam budú postupne vkla-
dané textové materiály, vzdelávacie au-
dio a videonahrávky, ktoré nám pomô-
!u oslovi" t'ch, ktorí sa radi pohybujú 
vo virtuálnom prostredí alebo nemajú 
mo!nos" zú#astni" sa na$ich podujatí. 
Okrem toho sme sa my dvaja zhovára-
li o pravidelnej rubrike v revue Bibia-
na, prostredníctvom ktorej by centrum 
mohlo svoje aktivity propagova" #i $íri" 
nové skúsenosti, poznatky, pozorovania 
medzi odborníkmi a záujemcami o kul-
túru pre deti a mláde!, pre ktor'ch na$a 
revue Bibiana vychádza u! úctyhodn'ch 
dvadsa"pä" rokov.


