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OPEN AIR FESTIVAL KNIŽNÉ HODY 

 

S knihou ďalej zájdeš! je motto 7. ročníka festivalu, ktorý už túto sobotu prinesie na Hviezdoslavovo 

námestie v Bratislave nielen knihy pre deti, ale najmä mnoho tvorivých čitateľských aktivít. Knižné 

hody sú jediný festival svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je využiť rôzne formy umenia a 

tvorivé spôsoby čítania na zvyšovanie záujmu detí a podporu celých rodín o kultivované čítanie. 

Prvé ročníky festivalu organizovalo od roku 2007 o. z. Fanfáry a konali sa vo viacerých mestách SR, 

v roku 2010 aj zahraničí v Štrasburgu. Svoj domovský stánok našli v posledných rokoch v BIBIANE, 

medzinárodnom dome umenia pre deti, a tento rok ich po prvýkrát organizuje Centrum detskej 

literatúry, čítania a SK IBBY,  zriadené k  1. 1. 2018 Uznesením vlády SR č. 554/2017. Do festivalu sú 

zapojení ďalší partneri, ktorí sa venujú čítaniu detí: knižnice, vydavateľstvá, občianske združenia a po 

prvýkrát sa na programe aktívne zúčastňujú aj deti ZŠ zo Slovenska. 

 

Kultivované čítanie ako odpoveď na krízu čítania.  

Podľa štatistík za posledných 20-30 rokov v európskej populácii poklesla miera empatickosti až o 40 

percent. Ak si to premietneme do čítania, znamená to, že o 40 percent slabšie sa dieťa dokáže vcítiť 

do knižných hrdinov, ich konania, postojov, prežívania... Zmena životného štýlu a nadmerné 

používanie technológií má vplyv aj na zhoršenú schopnosť koncentrácie detí a tiež na ich 

nedostatočný kontakt s fyzickou realitou –  zažívajú reálny svet v skreslenej forme. Zároveň s tým 

klesá aj ich schopnosť čítať – je pre ne prirodzenejšie vnímať viac schematicky, vyhľadávať  informácie 

a kľúčové slová, čím  strácame kultivovaného čitateľa. Kultivovaný čitateľ nie je totiž len vzdelaný, ale 

zároveň aj vnímavý, citlivý, empatický, zamýšľa sa nad tým, čo je etické a prináša do spoločnosti aj 

ľudské, nielen ekonomické hodnoty. Kultivované čítanie teda nie je výsostne pragmatické, ale má 

významný a komplexný vplyv na zdravý a vyvážený životný štýl človeka. Čítanie ako forma získavania 

informácií by mala byť len malá súčasť procesu kultivovaného čítania. 

 

Hostia na festivale sú umelci z rôznych oblastí umenia – spisovatelia, ilustrátori, bábkoherci, 

hudobníci, speváci, tanečníci: Peter Janků, Braňo Jobus, Diana Mašlejová, The Breeze, Daniel 

Domorák, Juraj Šebesta, Eliška Sadíleková, Ľubica Kepštová, Beata Panáková,  Miroslav Regitko, 

Renáta Matúšková, Gabriela Dittelová,  Juraj Martiška, Adrián Ferda, Timotea Vráblová, Ľuboš Zaťko, 

Janka Mikulčíková, Martin Vrábel, Sidónia Féderová a ďalší kreativci, ktorí tvorivo pracujú s knihou. 

 

Príďte sa inšpirovať – kam všade je možné s knihou zájsť, na Knižné hody, 26. mája 2018 od 15:00 do 

19:00 hodiny na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave. Čakajú na vás divadelné, tanečné a hudobné 

vystúpenia, knižné hádanky, Osmijanko, Slniečko, Fifík, bábkové divadlo MAO, športovo-čitateľské 

tvorivé dielne, hudobné rozprávky, knižný kolotoč, čitateľské turnaje a poštár Adrián zo Slovenskej 

pošty, u ktorého budú môcť priamo z podujatia návštevníci poslať pohľadnicu so známkou Guľka 

Bombuľka a príležitostnou pečiatkou Knižných hodov 2018.      

 


