
KRAJINA ČITATEĽOV
A K O  S A  N Á M  D A R I L O  V  R O K U 2022



slovenských štvrtákov
si v čítaní vôbec
neverí.

23 %
štvrtákov nečíta pre
potešenie nikdy
alebo takmer nikdy.

15 %

slovenských 15-ročných žiakov sa
nepovažuje za skúsených čitateľov.

60 %

ČO VIEME
O ČÍTANÍ DETÍ NA SLOVENSKU

IEA PIRLS 2016
Scholastic Inc., (2016). Kids and Family Reading Report. 

http://www.nucem.sk/dl/3442/Prv%C3%A9_v%C3%BDsledky_Slovenska_v_%C5%A1t%C3%BAdii_IEA_PIRLS_2016.pdf


PREČO JE TO TAK?
Veľká časť slovenských detí doma a ani v
školách nemá ľahký prístup ku knihám.
Nemá teda prístup k výberu kníh, ktorý by
zodpovedal ich záujmom a čitateľským
zručnostiam.

štvrtákov tvrdí, že si nikdy alebo takmer nikdy
nepožičiavajú knihy zo školskej alebo
miestnej knižnice.

35 % 

slovenských štvrtákov má doma
najviac 25 kníh.

34 % 

základných škôl nedisponuje
školskou knižnicou. Mnohé existujúce
knižnice knižný fond neobnovujú
alebo nerobia absenčné výpožičky.

50 % 

IEA PIRLS 2016

http://www.nucem.sk/dl/3442/Prv%C3%A9_v%C3%BDsledky_Slovenska_v_%C5%A1t%C3%BAdii_IEA_PIRLS_2016.pdf


AKO POMÁHAME

Koncom roka 2020 sme spustili projekt na podporu
triednych knižníc s názvom Naša trieda číta.

Počas dvoch rokov sa nám podarilo zasiahnuť
10 % základných škôl na Slovensku.

Triedne knižnice sú malé knižnice, do ktorých učiteľ/ka
vyberá knihy presne na mieru svojej triede: čitateľskému
veku detí aj ich záujmom. Tieto knihy sú určené na
čítanie vo voľnom čase, počas prestávok alebo doma.



zapojených do programu 
Naša trieda číta

208 škôl
I. stupeň, II. stupeň aj niekoľko

tried na SŠ

462 tried
má už dnes lepší prístup ku

knihám

9240 detí

NAŠA TRIEDA ČÍTA
V ROKU 2022



Triedne knižnice sú deťom najbližšie. Na ceste k
nim nie sú žiadne prekážky. V týchto knihách sa
dá listovať kedykoľvek, a hlavne - sú v nich knihy
pre radosť. Také, ktoré deti čítajú, pretože chcú.

Triedne knižnice sú bežne používané v zahraničí a
ich vplyv na čítanie detí bol opakovane
potvrdený.

Náklady na vybavenie triednej knižnice sú veľmi
nízke a často hradené z triedneho fondu.
Administratívne ide takisto o veľmi nenáročný
projekt.

ZISTITE VIAC

PREČO TRIEDNE KNIŽNICE?

https://www.nasatriedacita.sk/


dokáže vybrať pre svoju triedu
dobré knihy.

454 učiteľov
našlo svoje miesto v rukách

detí.

9080 kníh
vybrali učiteľky a učitelia pre

svoje triedy.

680 titulov

VĎAKA KRAJINE ČITATEĽOV



„Atmosféra počas
prestávok sa upokojila.
Prehĺbila sa spolupráca
medzi deťmi, keď
si niektoré knihy začali čítať
spolu.“

„Vždy som mala v triede
nejakú poličku s knihami, ale
bola skôr na okrasu. Teraz je
knižnica v triede centrom
diania.“

„Keď chceme priviesť
deti ku knihám, musia mať
 z čítania zážitok. Je úplne
neuveriteľné, že sme na to
nevedeli prísť.“

„Stačí sa načiahnuť a na dosah
majú tie najzaujímavejšie
príbehy, ktoré v nich pestujú
lásku ku knihám nielen v škole,
ale aj vo voľnom čase.“



KDE NÁS HĽADAŤ

Komplexné informácie
o programe triednych knižníc,
skúsenosti učiteliek a učiteľov aj
návod, ako sa do programu zapojiť,
nájdete na webe:

www.nasatriedacita.sk



Cez prázdniny ponúkame rodičom a
deťom možnosť stráviť spolu aktívne leto
s knihou v ruke. 

V roku 2022 sme organizovali už siedmy
ročník dobrodružného knižkohrania s
názvom Prečítané leto.

Oficiálne sa do programu zapojilo 71
knižníc a 75 škôl z celého Slovenska.
Program letného čítania využilo aj veľa
materských centier, detských letných
táborov a mnoho rodín s deťmi.

ZISTITE VIAC

PREČÍTANÉ LETO

https://www.precitaneleto.sk/


PRIPRAVTE SA S NAMI
NA LETO

Všetky informácie, mnoho knižných
tipov, recenzie aj odporúčania priamo
od detí nájdete na webe:

www.precitaneleto.sk



NEZABÚDAME ANI NA
VZDELÁVANIE

V roku 2022 sme pokračovali v sérii
webinárov, prednášok, školení a
seminárov. Niektoré sa podarili osobne,
veľa online.



pre učiteľov aj širokú verejnosť s odborníkmi
aj ľuďmi z praxe

5 webinárov

80 učiteľov a učiteliek MŠ a ZŠ v 3
celodenných workshopoch aj online
stretnutiach v spolupráci s
Regionálnym centrom pre podporu
učiteľov Rožňava

5 seminárov

6 prednášok
na najväčšej vzdelávacej
konferencii Učíme pre život 2022
pre vydavateľstvo Albatros
pre Združenie vydavateľov a
kníhkupocov Slovenskej republiky
pre Letnú školu Komenského
inštitútu

v rôznych kútoch Slovenska:



POMOC TAM,
KDE JE POTREBNÁ

V Krajine čitateľov vieme, že príbehy pomáhajú. Keď je nám
ťažko, otvárajú nám dvere do svetov, v ktorých je všetko
inak. Práve preto sú knihy pre deti také dôležité. Sú miestom,
kde sa dá na chvíľu schovať pred realitou a nechať myseľ
odpočinúť. 

Ako súčasť projektu ukrajinských vydavateľstiev Starý lev,
Čierna ovca, Apriori a slovenských vydavateľstiev
Slniečkovo a Monokel sme pomohli priniesť na Slovensko
detské knihy v ukrajinčine - v papierovej aj elektronickej
podobe.
Vďaka spolupráci s Krajskou knižnicou P.O.Hviezdoslava v
Prešove a kníhkupectvom Martinus vznikol aj projekt
Прочитаю тоб� казку - Prečítam ti rozprávku. Herci a
herečky z Ukrajiny čítali deťom knihy v sérii krátkych videí.



POSIELAME KNIHY
TAM, KDE BY SA
INAK NEDOSTALI

Dlhodobo podporujeme OZ Návrat, OZ
Cesta von a ich Omamy, Nadáciu Pontis.
Sú miesta, kde sú knihy takmer luxus. Práve
tam sú však často najpotrebnejšie. Preto
posielame dobré knihy ľuďom, ktorí
pracujú s deťmi v náročnom prostredí
alebo vylúčených komunitách.

Rôznym organizáciám, nemocniciam, do
tried a intervenčných centier sme poslali
viac ako 1200 kníh.



www.krajinacitatelov.sk

www.precitaneleto.sk
www.nasatriedacita.sk

ĎAKUJEME.

nasa@krajinacitatelov.sk


