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Můj pre šovský deník  
 
Autor: Iveta Novotná 
Vyšlo 15.12.2009 v čísle Volná p říloha č. 2, v sekci P řílohy  
 
     Prešov číta rád je největší festival knih na Slovensku. Letos proběhl již pátý 
ročník a zároveň třetí ročník Súťažné prehliadky knižničných podujatí pre deti. 
Dovolte mi, abych své zážitky zprostředkovala i vám, a to formou deníku. 
 
      Neděle 
 
      V neděli 20. září jsem se již potřetí rozjela do Prešova. Tentokrát jsem nejela 
sama, ale společně s Hankou Langrovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci. 
Cesta vlakem z Pardubic do Prešova trvá 8 hodin a nám příjemně utíkala. 
Povídaly jsem si, pozorovaly cestou krajinu a především se připravovaly na své 
pondělní vystoupení na přehlídce. Já jsem byla přihlášená do Súťažné prehliadky 
knižničných podujatí pre deti a Hanka byla pozvaná na tuto přehlídku jako 
lektorka dramatické dílny. 
 
      Přehlídku pořádá Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešově. Tentokrát měly být 
soutěžní příspěvky určeny pro žáky druhého stupně. Soutěžící si museli připravit 
besedu nebo pořad pro děti - na Slovensku se říká "podujatie" - v délce 45 minut. 
Dále si pak určili, s jakou třídou chtějí pracovat a jaké pomůcky a rekvizity budou 
potřebovat.  
 
      Pondělí 
 
      V pondělí ráno jsme se z hotelu vydaly do Detské knižnice Slniečko, kde se 
soutěž po oba dva dny konala. S velikou radostí jsem se přivítala se slovenskými 
kolegyněmi a kamarádkami, které znám z předchozích let. 
 
      Přehlídku zahájila Gabriela Futová, ústřední metodička pro práci s dětskými 
čtenáři a mládeží na Slovensku a spisovatelka pro děti a mládež. Byla jsem první 
soutěžící, a tak jsem se mezitím pozdravila s dětmi z 8. třídy, které přišly se mnou 
soutěžit. Mé představení se jmenovalo O podivuhodném životě mudrce Ezopa. 
Zprvu jsem měla velikou trému, přeci jen vystupujete a pracujete před publikem, 
porotou, a děti vůbec neznáte. Děti se nejdříve tvářily, že spolupracovat nechtějí 
a nebudou, ale postupem se zapojovaly více a více a bylo vidět, že životní příběh 
Ezopa je oslovil. 
 
      Při závěrečné reflexi jsem už věděla, že má snaha děti zaujmout opravdu 
nebyla marná. A já si oddychla a mohla pak celý den s klidem sledovat ostatní 
soutěžící. A opravdu bylo na co koukat a sbírat nové nápady a zkušenosti. První 
den mě velice zaujalo představení košických knihovnic na téma Slávne texty 
slávnych piesní. 



 
      Večer bylo v knihovně vynikající občerstvení, které připravily prešovské 
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      A co napsat na závěr? Velice si vážím především chrudimské knihovny a 
ostatních, kteří mě podpořili. Není a nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se, a já 
bych velice přála dalším českým knihovnicím zažít Prešov číta rád. 
 
      Podrobný program přehlídky, fotoreportáž a sborníky ze všech tří ročníků 
naleznete na adrese: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1702  
 
verze pro tisk 


