Rozprávková noc so zvieratkami v Staromestskej knižnici
V Týždni slovenských knižníc (31. 3. – 6. 4. 2014), ktorý už 15 rokov vyhlasujú
knihovnícke profesijné združenia Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc, sa knižnice na Slovensku viac otvárajú pre všetkých.
I Staromestská knižnica pripravila pre čitateľov a návštevníkov množstvo
zaujímavých akcií. Bezplatný zápis čitateľov využilo 662 nových čitateľov,
generálnu amnestiu využilo 105 zábudlivých čitateľov - knižnici sa vrátilo 337
vypožičaných dokumentov, Okrem slávnostných zápisov pre školopovinné deti,
exkurzií žiakov materských, základných a stredných škôl sme v 8. ročníku Jarného
maratónu s knihou, ktorý spoločne organizuje päť verejných knižníc hlavného
mesta a Malokarpatská knižnica v Pezinku, čítali vo všetkých zúčastnených
knižniciach a rozprávali sa s Petrou Nagyovou-Džerengovou o jej knihe Klára a iglu.
Vyhodnotili sme 9. ročník veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame. Na súťaži,
ktorá prebiehala od októbra 2013 do februára 2014 sa zúčastnilo 507 detí, prečítali
spolu 3 957 kníh. V pobočke na Panenskej ul. sme pre seniorov zo Seniorcentra na
Podjavorinskej a Domova dôchodcov Ohel a David zorganizovali predstavenie
študentov SPŠE na Zochovej ul. dramatizované povesti o Bratislave Márie
Ďuríčkovej. V pobočke na Západnom rade sa mladší žiaci spolu s lektorom
Romanom Ternenim vybrali na dobrodružnú cestu na Ostrov pokladov. Na prvom
z cyklu piatich podujatí venovanom finančnej gramotnosti sa deti rozprávali o
„gazdovaní“ s peniazmi, rodinnom rozpočte, vreckovom, eure a iných menách.
Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici vyvrcholil rozprávkovou Nocou
s Andersenom. 4. apríla 2014 spali deti v knižniciach a školách na Slovensku,
v Česku, ale i celej Európe, dokonca v Afrike, Amerike, Austrálii. V našej knižnici v Centre pre deti a mládež na Blumentálskej - strávilo rozprávkovú noc so
zvieratkami 20 detí - víťazov našej veľkej čitateľskej súťaže. Nad Nocou
s Andersenom i celým Týždňom slovenských knižníc v Staromestskej knižnici držala
ochrannú ruku starostka bratislavského Starého Mesta Táňa Rosová. Je nám len
ľúto, že pre chorobu nemohla medzi nás prísť. V spolupráci so spoločnosťou DELL
a vydavateľstvom Trio publishing sme pre deti tohto roku pripravili naozaj zaujímavý
program. Všetci účastníci – deti i dospelí – sme mali oblečené tričká s logom Noci
s Andersenom, ktoré nám podarovali kolegyne zo spoločnosti DELL. Na to, aby sa
nikomu nič nestalo, starostlivo dozerala zdravotná sestra Danka Landová.
Deti najskôr zložili do rúk vicestarostu Petra Osuského slávnostný sľub anderseňáka.
Sľub postupne zložili i všetci dospelí účastníci. Je vydareným dielom našej kolegyne
Zuzky Galbavej:
Sľubujem, že budem mať knižky rád,
veď knižka je môj najlepší kamarát.
V knižnici sa dobre mám,
chodím si tam čítať rád.
Nájdem si tu knižky krásne,
rozprávky aj básne.
Dnes v knižnici budem spať,
lebo sa anderseňákom chcem stať.
Po výdatnej večeri v spoločnosti DELL, kde si deti piekli vlastnú pizzu, sme rozkrútili
Knižný kolotoč s vydavateľstvom Trio publishing. S Ľubom Paľom, ilustrátorom
a spisovateľom, deti čítali z jeho knihy Kde je Afrika? a vyrábali vlastnú autorskú
knihu – leporelo Fantastická Afrika. S Magdalénou Fazekašovou a ilustrátormi
Vladom Králom a Martinou Matlovičovou-Královou sa deti rozprávali o Analfabete

negramotnej a kocúrovi z ulice – Leonardovi, vyrábali z povystrihovaných písmen
zvieratká a svoje obľúbené literárne postavy. S ilustrátorkou Dankou Zacharovou sa
rozprávali o psovi, ktorý mal chlapca a vyrábali snové vankúše. Dano Hevier najskôr
predstavil deťom svoju knihu KR. V alebo Krajina K, potom sme sa spoločne naučili
pesničku Uletený deň – mnohí sme si ju pospevovali ešte celý víkend... Za celú
pesničku aspoň záverečný odstavec:
Dnes je taký uletený deň
škôlkari prepadli cukráreň
zjedli im tam tonu čokolády
prišlo to až na stôl našej vlády.
Do spacákov sme zaliezli nadránom, všetci príjemne unavení a plní zážitkov.
Keď sa deti pri odchode pýtali, kedy bude zasa rozprávková noc, bolo nám jasné, že
to malo zmysel a že sa im to páčilo. A o to nám šlo.
Fotogalériu z vydarenej rozprávkvej noci nájdete na webe starlib.sk.
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