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NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019
Do tohto ročníka súťaže vydavatelia prihlásili
doteraz najväčší počet 214 kníh. Porota, ktorej
predsedom bol Karol Felix, vybrala ako
Najkrajšie knihy Slovenska 2019 dvadsať kníh a
dvanásť študentských prác. Desať titulov získalo
sedem
hlavných
cien.
Žiaľ,
slávnostné
odovzdávanie ocenení sa pre pandemické
nariadenia nekonalo, ale môžete si pozrieť
Udelené ceny vrátane krátkych prezentačných
videí knižiek, a celú kolekciu Najkrajších kníh
Slovenska za rok 2019 s fotografiami.
KONFERENCIA: ČÍTANIE V KRÍZE.
AKCIA V KNIHE - KNIHA V AKCII
Jedným z cieľov online konferencie bolo
reflektovať,
ako
zvládame
v
spoločnosti
koronakrízu zo zorného uhla kultivovaného
čítania a na čo sa môžeme v najbližšej
budúcnosti zamerať – ako lepšie využiť čítanie
na ovplyvňovanie pozitívneho nastavenia v komunite (hodnoty, spolupatričnosť, zmiernenie
nežiadúcej izolácie...)

Konferenciu otvorila videoprezentácia online
aktivít 14-tich knižníc na Slovensku, ktoré v čase
krízy realizovali na sociálnych sieťach svoje
videá. (Kvízy, tvorivé dielne, online workshopy,
karanténne výzvy,... niektoré knižnice darovali
svoje vyradené tituly čitateľom a repatriantom
vo vyčlenených karanténnych zariadeniach,
vyrábali ochranné rúška na svojich 3D
tlačiarňach a pod.) V programe vystúpili
dramaturg Bratislavského bábkového divadla
Peter Galdík v rozhovore na jemu blízku tému
„Knižky v akcii“ (video) a tanečná pedagogička
Izabela Stehlíková v rozhovore „Knižka nás
rozhýbe“ (video). So zaujímavou prednáškou na
tému „Kotvenie v realite, alebo čo nám situácia
predsa len ponúka“ (video) sa s divákmi podelil
psychoterapeut a výtvarník Zoltán Mátyus. Na
záver konferencie Timotea Vráblová hovorila na
tému „Kniha ako živý priestor“ (video), v rámci
ktorej priniesla aj praktické rady a návody na
prácu či rôzne aktivity s rôznymi knižkami pre
deti, ktoré môžu rodiny využiť v domácom
prostredí na podnetné hry s deťmi.

ČÍTANIE V KRÍZE. AKCIA V KNIHE - KNIHA V AKCII

DEŇ DETÍ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

KREHKÉ SPOJENIA - ONLINE KONFERENCIA

Oslavu
Medzinárodného
dňa
detí
sme
(vzhľadom na zákaz konania hromadných akcií
a aktivít) zorganizovali na facebooku. S výzvou
„Už dávno nevnímate Deň detí ako svoj deň?“
sme požiadali najmä dospelé „deti", aby zalovili
v pamäti a vytiahli z nej báseň zo svojich
detských rokov a nahrali nám video, ako ju
čítajú, či recitujú.
Naším cieľom bolo podeliť sa so súčasnými
deťmi o svojho obľúbeného autora či text.
V neposlednom rade sme si chceli pripomenúť
pekný moment a spomienku z vlastného
detstva a osláviť tak tento medzinárodný
sviatok detí spolu s deťmi!

Celoslovenská online konferencia v októbri
vyhodnotila súťaž Najkrajšie a najlepšie detské
knihy roka 2019 spojené so slávnostnými
laudáciami ocenených autorov a kníh. Predsedníčka odbornej poroty za ilustračnú zložku
Viera
Anoškinová predniesla hodnotenie
Najkrajších detských kníh roka 2019 a predsedníčka za textovú zložku, Beata Panáková,
ohodnotila Najlepšie detské knihy roka 2019.
Druhá časť konferencie bola zameraná na
prednášky k téme hodnotovej reflexie detskej
literatúry. Poukázala na psychologické potreby
detského adresáta – čo je pre dieťa pri čítaní
prínosné a stimulujúce, čo je pre jeho zdravý
vývin dôležité a čo pôsobí rušivo pri vnímaní
textovej či ilustračnej zložky, jej porozumení
a interpretovaní. Tiež sa hovorilo o negatívne
pôsobiacich javoch v aktuálnej ponuke detskej
literatúry. Príspevky oboch prednášajúcich sú
dostupné v slovenskom jazyku na youtube
kanáli BIBIANA - Centrum čítania. Timotea
Vráblová: „Hodnoty a hodnoty v detskej
literatúre“ (video). Zoltán Mátyus: „Iniciácia,
pozvanie alebo invázia do detskej duše“
(video).

PRÍPRAVA SATELITOV
V polovici septembra sme sa zúčastnili na
dvoch podujatiach v dvoch slovenských
mestách v Prievidzi (18. 9.) a v Žiline (19. 9.).
Cieľom bola príprava „satelitov“ v rôznych
mestách Slovenska, t. j. pracovísk, v ktorých sa
začnú uplatňovať pri práci s čítaním detí
metodiky vyvíjané a odporúčané v BIBIANE –
Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY.

PRAKTICKÝ WORKSHOP V SATELITE - HORNONITRIANSKA KNIŽNICA V PRIEVIDZI

