ČÍTANIE, ČO NENUDÍ 2017
finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj
hodnotenie
V rámci projektu Čítanie, čo nenudí sa v roku 2017 uskutočnilo 10 podujatí a
zúčastnilo sa ho 360 detí. Súčasťou projektu boli autorské čítania, čítania z kníh z fondu
Mestskej knižnice a divadelné predstavenia, ktoré vznikli na motívy literárnych predlôh.
Náš cieľ, prilákať čo najviac detí, spropagovať knižničný fond a hlavne vybudovať u detí
vzťah k čítaniu a k literatúre, sa nám darí úspešne napĺňať. Niektorí pedagógovia prídu
do knižnice s triedami nielen na podujatie, ale deti môžu pobudnúť ešte medzi knihami,
vrátiť či požičať si knihy, alebo zahrať si spoločenské hry (hlavne v popoludňajších
hodinách). Knižnica sa stala súčasťou vyučovacieho procesu. To nás teší a chceme aj
naďalej pokračovať v tomto trende. Kvalitné programy v podaní profesionálnych umelcov
sú dostupné zdarma. Oceňujú to nielen školy ale aj rodičia s deťmi. Mestská knižnica sa
tak stáva miestom na zmysluplné a hodnotné trávenie času detí a mládeže.
Prvým čítaním bol príbeh o futbalistovi Ronaldovi Cesta na vrchol, mal veľký úspech aj
vďaka účinkujúcim Marekovi Majskému a Jánovi Morávkovi. Pokračujeme v tomto
trende z roku 2016 a potvrdilo sa nám, že tento druh literatúry deti oslovuje a vzrástol aj
počet požičaných kníh so športovou tematikou. V novembri sme preto ponúkli deťom
čítanie o Petrovi Saganovi Tourminator v podaní Borisa Farkaša. V septembri sme
čerstvým školákom ponúkli klasiku Kristy Bendovej Opice z našej police
v neopakovateľnom podaní Martina Vaneka. Herečka Miriam Kalinková účinkovala
v interaktívnom čítaní z knihy Daisy Mrázkovej Haló, Hopkáčik pre deti z logopedického
centra. Spisovateľka Kristina Baluchová predstavila deťom svoju najnovšiu knihu
Kapitán Padák a pašerácka spojka a keďže v minulosti pracovala ako letuška, tak sa
deti dozvedeli aj veľa zaujímavých vecí o tomto povolaní. Divadelné predstavenia, ktoré
vznikli na motívy kníh, boli ďalšou súčasťou projektu. Bábkoherečka Klára Jediná
účinkovala v predstavení Tuláčik a Klára (na motívy knihy Erika Jakuba
Grocha).V podaní Kataríny Aulitisovej a Ľubomíra Piktora (divadlo Piki) sme z ich
repertoáru uviedli predstavenie Rozkrávka (na motívy klasických rozprávok o Vlkovi
a siedmich kozliatkach a O troch prasiatkach). Divadelné predstavenie Špajdlička
a Safaládka v podaní hercov z Bratislavského bábkového divadla (vzniklo na motívy
knihy Zdeňka Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička) si prišli do knižnice pozrieť deti
z materských škôlok. Posledným divadielkom pre deti bola dramatizácia príbehu o
Rytierovi Bajajovi podľa predlohy rovnomennej rozprávky Boženy Němcovej v podani
Petronely Dušovej (Teátro Neline) Podujatia sme organizovali na Úseku literatúry pre
deti a mládež, Kapucínska 3, a v Letnej čitárni U červeného raka. Vstup na podujatia je
zdarma.

