
Ako nestratiť detského čitateľa
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubín

Niekde v hĺbke v nás máme dušu 
a v tej duši žije zvláštny vták...

Michal Snunit
V duši knihovníka pre deti a mládež žije určite zvláštny tvorivý Duševták.  

Musí...

A  kam  s ním detský knihovník ulieta? ? Aký je?

Alena Javorková – detské oddelenie



Knižnica v súčasnosti

 popredné umiestnenie v štatistikách 
knižničných výkonov v rámci SR

 záujem o podujatia pre verejnosť 

 pozitívna odozva verejnosti

 záujem médií o našu prácu

 rozsiahla rekonštrukcia knižnice, 
revitalizácia priestorov/ letná čitáreň, 
minidielňa/

 nezvyčajný priestor trezor



Funkcie knižnice

 plní funkcie mestskej knižnice - 70 %
čitateľov z radov občanov mesta

 plní regionálnu funkciu - pôsobí ako 
koordinačné, vzdelávacie, štatistické

a metodické stredisko pre sieť verejných a 
školských knižníc okresov Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín

 plní medzinárodnú funkciu - rozvíja 
aktivity v oblasti cezhraničnej spolupráce 
s Miejskou Bibliotekou Publicznou 
v Limanowej a Městskou knihovnou Krnov



projekty na podporu čitateľskej gramotnosti

 Fond na podporu umenia

 Gesto pre mesto

 Grantový program Tesca, O2,
Orange, SPP



medzinárodné projekty knižnice

 Mestská knižnica Limanowa – poľský
partner

 Ocenenie SAKAČIK 2007 za úspešnú
realizáciu projektu Spoločný slovensko-
poľský knižničný rok

 Městská knihovna Krnov– český partner

 Hlavný cieľ: rozvoj cezhraničnej
spolupráce v oblasti kultúry, podpora
kontinuity cezhraničného partnerstva
verejných knižníc



Najmladší čitatelia

 vytváranie čitateľských návykov detí od
ranného veku

 Klub čítajúcich rodičov...

 spolupráca

s materskými centrami

Detská knižnica v MC Klubík



Predškolský vek

 podujatia pre deti materských škôl

Výchova detských čitateľov



deti milujú divadlo, podujatie, kde veľkí 
hrajú divadlo malým škôlkarom



Aktivity sú zamerané na:

 čítanie spojené s pohybom

využívam ,, padák,,ohýbanie tela
s ,,guľkovou abecedou,,

 čítanie spojené s precvičovaním aj jemnej 
motoriky /práca s nožnicami, 
vyfarbovanie omaľovánok, hádzanie lopty, 
navliekacie knižky, stavebnice- Dombi, 
modelovacie hmoty, hlinu/

 čítanie spojené s hrou a malou kresbou

/obrázkové pexeso/ 

https://www.toyeto.sk/noznice-liska-3-1162430?utm_source=facebook&utm_medium=blog&utm_campaign=jemna%20motorika
https://www.toyeto.sk/set-s-omalovankou-lesne-vily?utm_source=facebook&utm_medium=blog&utm_campaign=jemna%20motorika
https://www.toyeto.sk/lopta-pretekar-10cm


Žiaci základných škôl

 najpočetnejšia kategória podujatí

 vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám
a čítaniu

 programy podujatí na celý školský rok

 témy v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom – ISCED 1, 2

 úzka spolupráca s pedagógmi

 inšpirácie z nových kníh



Žiaci základných škôl

 zapájanie do celoslovenských podujatí,
literárnych a výtvarných súťaží, aktivít
a kampaní na podporu čítania - Čítame
s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!, Prečítané
leto, Celé Slovensko číta deťom, Dni
európskeho kultúrneho dedičstva, súťaže
s časopismi Lienka, Slniečko, Adamko,
s Vydavateľstvom Slovart, do súťaže
Zázračné divadlo - Keď sa zdvihne opona,
ktorú vyhlásila Mestská knižnica mesta
Piešťany pri príležitosti Roku slovenského
divadla



Autorské besedy – A.Gregušová, Adrián Macho, Petra 
Nagyová Džerengová, Zuzka Jesenská Kubicová



Autorské besedy – Karol Krčmár, Zuzana 
Štelbaská,Jana Necpalová,Martina 
Matlovičová



Prečítané leto



Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! 



Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!

 čitateľský projekt neziskovej organizácie
zameraný na podporu čítania, ktorý
programovo a cielene formuje čitateľské
návyky u detí mladšieho školského veku

 hlavnou úlohou je stimulovať
a podporovať rozvoj čítania a literárnej
gramotnosti žiakov na 1. stupni
základných škôl

 usiluje sa formovať základné čitateľské
návyky ako je schopnosť čítať
s porozumením a zvládnuť techniku
čítania



 využíva Zlatý fond detskej literatúry

 ponúka deťom možnosť zoznámiť sa aj s menej
známymi knihami slovenských
a svetových autorov

 spolupracuje s knižnicami, kultúrnymi strediskami,
galériami, múzeami...

 vytvára programy na rozvíjanie čítania detí
a mládeže, prezentuje motivačné
a tvorivé čitateľské aktivity prostredníctvom
seminárov pre pedagógov a knihovníkov
a podporuje plnohodnotné voľnočasové aktivity

detí a mládeže



 je doplnený aj o vzdelávací cyklus pod
názvom Ako hravo čítať

 v rámci neho sa organizujú aj semináre
zamerané na praktické ukážky práce

s literárnym textom

 súťaží sa so 4 otázkami z 8, ktoré
obsahujú 2 podotázky/ hádanky,
semienka/

 pred začatím súťaže predstavím deťom
prostredníctvom hodiny hlasného čítania
ukážku z knihy, deti si hlasovaním
v každej triede vyberú 4 otázky, ktoré ich
oslovili, výborná spätná väzba



Ukážka prác detí v 17. ročníku



Hlavná cena v súťaži so ZŠ JM – boli sme za 
odmenu aj zlatokopmi...



Už som prvák, už si čítam sám

 cyklus 10 podujatí (október – jún)

 tematické podujatia, hlasné čítanie, práca
s textom, tvorivé dielne, hodiny tvorivého
písania, rozvíjanie komunikačných
schopností, podporenie sebaprezentácie

 bezplatné členstvo v knižnici

 nadväzujúce celoročné projekty Druháci,
Tretiaci a Štvrtáci v knižnici

 stretnutia s autormi detských kníh



Už som prvák, už si čítam sám

Rytieri pekného slova –
slávnostný zápis prvákov 
za čitateľov knižnice



Tvorivé dielne- doplnkové aktivity v hodinách 
zážitkového čítania



Tvorivé dielne 



Tvorivé dielne

Navliekací ježko,  
veľryba Grétka



Pepenkova família a výroba knihorožky líšky



Tvorivé dielne – rozprávkové varechy, Sofia a tekvička 



Tvorivé dielne – hrnčiarsky kruh a ,, saganovky,,



Príbehy v obrazoch – prepájanie aktivít 
knižnice a Oravskej galérie



František Hübel 



Kolčáková Běla



Vladimír Kompánek  a naša fašiangová 
kompánia
Miloš Kopták  zaujal aj maličkých



Posledná večera Stanislava Lajdu očami detí
Papierové tkanie inšpirované tvorbou Milana
Sokola



Aktivity ,ktoré spájajú generácie



Deň detí- spojenie  knižnice a galérie



Deň detí v galérii



Dni európskeho kultúrneho dedičstva



Spoznali sme život a tvorbu Albína 
Brunovského aj v ,, inom svetle“



Celé Slovensko číta deťom – čítali sme aj v 
galérii



študenti stredných škôl

 tematické podujatia

 besedy s autormi

 prezentácie kníh

/ Peter Huba

Medard Slovík/



Priateľ knižnice

 poďakovanie za nezištnú pomoc
a spoluprácu (od r. 2005)

 časopis – platforma na prezentáciu



Región

 zvýšenie úrovne poznatkov detí, mládeže
i širšej verejnosti o svojom regióne

 zoznámenie s regionálnymi osobnosťami

 detský čitateľský tábor Orava je prekrásny región...

 projekt

Na Orave dobre

 cezhraničné projekty

Limanowa, Krnov

Kreslo pre hosťa – stretnutie 

s cestovateľom Tomášom Točekom



Noc oravských tradícií, 
zvykov a kulinárskeho 
potešenia

Na Orave dobre...



Denné čitateľské tábory:Na skle maľované bylinky verzus tvorba Juliany 
Mrvovej



Seniori

 literárne programy, besedy, projekty

 kurz práce s počítačom a internetom,
tréning pamäte

 knižnica a mobilný telefón

Projekt Na jeseň nie je dôvod na tieseň



používatelia so sociálnym znevýhodnením

 spolupráca s domovmi sociálnych služieb

 Zariadenie núdzového bývania

 Denný stacionár Miško

Beseda v DSS pre dospelých Tvorivá dielňa pre klientov DSS



používatelia so zdravotným znevýhodnením

 deti s telesným, mentálnym
a viacnásobným postihnutím

 hospitalizované deti a mládež

 stretnutia v neformálnej a hravej
atmosfére

 rešpektovanie špecifík vyplývajúcich
z druhu a stupňa postihnutia



spolupráca

 knižnica ako partner v projektoch
iných subjektov

 knižnica ako miesto stretnutí
členov komunity

Ako sa (ne)žije v Afganistane



používatelia so zdravotným znevýhodnením
žiaci ŠZŠ v celoslovenskej čitateľskej súťaži
Čítame s Osmijankom- Pridaj sa aj ty!

Literárna lekárnička Podujatie pre žiakov ŠZŠ



ďalšie aktivity

 regionálna súťaž Kniha Oravy

 regionálna súťaž tried základných škôl
o najoriginálnejšiu nástenku Naj tematická nástenka,
Najlepší školský časopis



Deň ľudovej rozprávky – čítali sme, aj 
babička do éteru, pátrali v knihách...



Noc v knižnici, Jánska noc- spolupráca s Kysuckou 
knižnicou v Čadci



Medzinárodné projekty



klubová činnosť

 Literárny klub Fontána (r. 1999)

 Klub fantastiky Unicornus

 Klub pána Osmijanka

 Poľský klub

 Klub spoločenských

hier

Prezentácia zborníka z tvorby 
členov LK Fontána a 
Limanowského literárneho 
klubu



Klub spoločenských hier

Už fungujeme 5 rokov
Doplnenie fondu hier –
projekt Tesco



Denný čitateľský tábor

čipkovanie Modrotlač Matej Rabada



Denný čitateľský tábor

zdobenie perníčkov výroba syrových nití



V tábore  pracujeme aj s kalkulačkou- koľko čo váži, 
stojí a meria..

pečenie koláča pstruhová farma



Novinky – výstavy v priestoroch knižnice, 
letnej terasy a v oknách



Celoslovenské literárno-výtvarné súťaže- spolupráca
s autormi detských kníh v nadväznosti na hodiny 
hlasného čítania a výtvarných dielní



Novinka knihoMILA 5.častí



Online aktivitky

 čítačka o líške Hrdzoške

 deti a ich knižné tipy

 Do Zoo a do knižnice ...za...

 tvorivé dielne - cukríková kytička,
knihorožka líška

 Večerníčky spod Choča/ Chlieb,
Huncút Paľo atď...



Novinka novinkovatá – Deň 
otcov



Novinky v knižnici - Menej je viac ...
Plnohodnotná náhrada papierového čitateľského preukazu - bezkontaktná 
čipová karta s fotografiou vydanú iným subjektom (ISIC, ITIC…).v  čase 
pandémie  donášková služba Zostaň doma



Knihám darovali druhý domov

 knihy z Oravskej knižnice si našli svojich
nových majiteľov. Prostredníctvom
nového projektu pod názvom Daruj knihe
nový domov rozdali knihovníci viac ako
100 publikácií seniorom i mamám s deťmi.
Ďalšie knihy môžu čítať cestujúci na
staniciach na Orave v rámci aktivity Na
ceste. Na tri autobusové a päť
železničných staníc na Orave a do
nocľahárne v Dolnom Kubíne umiestnili
knižné police – „staničné knižnice“.



Ďakujem za pozornosť

www.oravskakniznica.sk


