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SPRAVODAJ
SK IBBY

ODOVZDÁVANIE NÁRODNÝCH OCENENÍ
A ČESTNEJ LISTINY IBBY
(22. 11. 2018)
Koncom novembra sa konalo v Komornom
štúdiu RTVS slávnostné odovzdávanie
národných cien – Cena Ľudovíta Fullu 2018,
Cena Trojruža 2018 a medzinárodné
ocenenie Čestná listina IBBY 2018.
Mená ocenených nájdete na webstránke.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SK IBBY
(22. 11. 2018)
Slovenská sekcia IBBY sa zišla na valnom
zhromaždení členov s hlavným bodom
programu – voľbou nového výboru SK IBBY.
Prítomní sa oboznámili aj s víziou SK IBBY
pre ďalšie obdobie. Cieľom sekcie je vo
väčšej miere budovať a prepájať osobné
vzťahy a priateľstvo so zámerom ďalej šíriť
a rozvíjať kultivované čítanie na Slovensku
už od najmladšieho veku. Členmi výboru SK
IBBY sa po priamom aj elektronickom
hlasovaní stali: Viera Anoškinová, Martin
Kellenberger, Ľubica Kepštová, Juraj
Martiška, Beata Panáková, Toňa Revajová
a Timotea Vráblová.
BIBLIOTÉKA 2018 (8. – 11. 11. 2018)
Na knižnom veľtrhu sme predstavili kolekciu Najkrajších kníh Slovenska 2017 a tiež
Najkrajších a najlepších detských kníh jari,
leta, jesena a zimy 2017. Aktívne sme sa
zúčastnili aj na sprievodnom programe –
Timotea Vráblová vystúpila s workshopom
na tému: Ako vyberať deťom knihy.
.

BIBLIOTÉKA 2018

CYKLUS SEMINÁROV:
BRÁNA KNIHY OTVORENÁ
Cyklus seminárov pre dospelých – rodičov,
učiteľov predprimárneho vzdelávania,
knihovníkov a širokú verejnosť pokračoval
od novembra 2018 dvojhodinovými
stretnutiami jedenkrát mesačne v sobotu
v BIBIANE, Názvy jednotlivých stretnutí
podľa tém boli: Modrý vrch, Kam sa skrylo
slniečko? Schovaný, neschovaný, idem!
a štvrté - záverečné stretnutie cyklu bolo
praktické s väčším zapojením účastníkov,
Ako pracovať s deťmi od útleho veku
(6 mesiacov) až po predškolský vek, ako
stimulovať v batoľatách záujem o knihu,
ako budovať vnútornú motiváciu a čo
všetko vplýva na rozvoj ich vnímavosti
hovorila lektorka Timotea Vráblová. Viac

SEMINÁR: ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY

CYKLUS SEMINÁROV:
ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY
Druhý cyklus seminárov pre dospelých sme
začali vo februári 2019 (prvý sa konal na jar
2018). Sú určené tým, ktorí pracujú s deťmi
mladšieho a staršieho školského veku –
rodičom, učiteľom, knihovníkom, pracovníkom centier voľného času a pod.
Aké princípy vstupujú do deja, keď dieťa
prichádza do školy? Ako si prostredníctvom
čítania rozvíja vzťah s realitou? Ako je to
s fantazírovaním? Ako môžeme funkčne
využiť detskú fantáziu pri čítaní knižiek
so školákmi a o ďalších témach hovorila
lektorka Timotea Vráblová. Celý cyklus tvorili štyri nadväzujúce stretnutia 1 x mesačne
v sobotu v trvaní 120 minút. Viac

UDELENIE CENY PRIX EX AEQUO 2018
(16. 11. 2018)
Slovenská sekcia IBBY udelila v novembri
Cenu za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu
literárneho diela Prix Ex Aequo 2018 –
Rozhlasu a televízii Slovenska, za mimoriadne pôsobivé stvárnenie ľúbostného
lamentu známej slovenskej balady
Podivný pútnik autorky Nory Weberovej.

IZBA ČÍTANIA – POZOR, NÁLEZISKO
PRÍBEHOV!
Deti sa od novembra 2018 môžu v našej
experimentálnej izbe čítania ocitnúť na
nálezisku príbehov. Nie je to smetisko, ale
archeologické nálezisko, v ktorom môžu
nachádzať vzácne veci a odhadovať ich
„príbeh”.
Odkiaľ pochádzajú? V akom prostredí sa
nachádzali? Komu patrili? Aký bol hrdina
príbehu? Aké udalosti sa s nimi spájajú?
Prostredníctvom „máp” sa deti pokúsia
odkryť príbehy, ktoré sú im známe z knižiek
ale aj také, ktoré na prečítanie ešte len
čakajú. Viac

IZBA ČÍTANIA: POZOR NÁLEZISKO PRÍBEHOV!

VZDELÁVACÍ PROGRAM:
ADVOKÁTI ČÍTANIA
Program pre vybranú skupinu žiakov na
budovanie takej kultúry čítania, ktorá im
pomôže k širšiemu uplatneniu v živote
pokračoval každý mesiac hodinovým
stretnutím s lektorkou Timoteou Vráblovou.
V rámci pravidelných stretnutí programu
stimuluje žiakov, aby boli aktívni vo svojej
komunite a stali sa advokátmi čítania pre
mladších spolužiakov. Viac

ZASADNUTIE VÝBORU SK IBBY
(18. 2. 2019)
Na februárovom zasadnutí výboru SK IBBY
sme spomedzi zvolených členov potvrdili
Timoteu Vráblovú vo funkcii prezidentky,
Vieru Anoškinovú ako viceprezidentku
a Beatu Panákovú, ktorá bude zodpovedať
ako korešpondent za Bookbird.
Zároveň sme poďakovali za prácu odchádzajúcej členke výboru Vierke Némethovej.
Hovorilo sa aj o plánoch na tento rok,
pripravovanom hodnotiacom seminári,
Knižných hodoch a medzinárodných
konferenciách o čítaní, ktoré pripravujeme
na jeseň 2019. (22. a 23. októbra 2019)

VZDELÁVACÍ PROGRAM: ADVOKÁTI ČÍTANIA

PROGRAM OD UCHA K UCHU
Kreatívny program na rozvoj sluchového
vnímania pre deti (v sprievode dospelého)
pokračoval 1 x mesačne v sobotu 60 minút.
Počúvaním rozličných zvukových ukážok –
hudobných i dramatických – aktivujeme
sluchovú predstavivosť detí. Využívame pri
tom rôzne témy a žánre a prostredníctvom
aktivít a diskusie vedieme deti k hlbšiemu
porozumeniu zvukového prejavu.
Upriamujeme pozornosť detí na rôzne
formy spracovania zvukových umeleckých
prostriedkov – hudby, ruchov aj ticha. Vedie
dramaturgička RTVS Beata Panáková. Viac

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2018
Do konca januára 2019 mohli vydavatelia,
grafickí upravovatelia, ilustrátori, tlačiarne
a ďalšie subjekty prihlasovať do národnej
súťaže o Najkrajšie knihy Slovenska 2018
knižné tituly.
Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom
kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Slovenskou národnou
knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.
Vo februári zasadala odborná porota, ktorá
hodnotila výtvarnú a grafickú stránku 182
prihlásených kníh, ako aj úroveň
ich polygrafického spracovania. Víťazné
knižné tituly - ich autori a vydavatelia budú
slavnostne ocenení 25. apríla vo Dvorane
MK SR v Bratislave.

DOBRÉ SPRÁVY – DENNE O ČÍTANÍ
V RELÁCII RTVS NA RÁDIU DEVÍN
Krátka pravidelná relácia Dobré stránky
na rádiu Devín o detskej literatúre a jej
tvorcoch je určená rodinám a predovšetkým deťom.
Jej zámerom je povzbudiť a motivovať deti
aj ich rodičov k čítaniu, pomôcť im
zorientovať sa v detskej literatúre, prinášať
tipy, postrehy, krátke ukážky a prezentovať
zaujímavé knižky pre rôzne vekové
kategórie čitateľov.
Relácia propaguje Najlepšie detské knižky
jari, leta, jesene a zimy.
V spolupráci s SK IBBY ju každé ráno o 7:05
na Rádiu Devín pripravuje autorka Timotea
Vráblová, dramaturgička Beata Panáková.

NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY
JESENE 2018
Odborné poroty - literárna a výtvarná,
zostavené organizátormi súťaže, ktorými sú
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre
deti a Slovenská sekcia IBBY, ukončili
hodnotenie kolekcie detských kníh, ktoré
boli vydané na jeseň 2018 - spolu 42 titulov
z produkcie 16 vydavateľov. Ocenené tituly
za jeseň 2018 nájdete tu:

NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY JESENE 2018

