
 

 

 

 

 

  

LABORATÓRIUM ČÍTANIA je otvorené CELÝ DEŇ! 

ČÍTAME – ZAŽÍVAME – SPIEVAME – TANCUJEME – DRAMATIZUJEME  
A  VÝTVARNE STVÁRŇUJEME 

 
PREZENTÁCIE tvorivého čítania a čítania s porozumením a zážitkom 

PODUJATIA s hosťami 
KNIŽNICA vydavateľských noviniek i odporúčaných kníh 

PORADŇA ČÍTANIA 
TESTOVANIE vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom  

eye-trackera Tobii 
 

VÝSTAVA detských prác 16. ročníka súťaže EX LIBRIS Hlohovec „Svet okolo nás“ 
tvorivé výlety za múzami s umeleckým štúdiom MÚZA Bratislava 

putovanie dejinami za výnimočnými SuperŽenami 
víkendové ZÁKULISIE knižného veľtrhu 

Laboratórium čitateľských spomienok – POVINNÁ literatúra 
 

8. 11. 2019, piatok 

09.10   Neodolali melódii neznámej piesne... (10 r. +) stretnutie s autorom 
Martin Šiška. Zviera z inej planéty. Ilustrácie Martin Šiška. Slovart. 
Jedného dňa ráno zememerač a jeho pes Emanuel otvoria dvere, už nikdy nič 
nebolo také ako predtým... 

 

10.00   Mravčekovci, ide sa na to!  (4 – 7 r.+) stretnutie s autorkou 
Jaroslava Kuchtová. Mravčekovo. Ilustrácie Katarína Gasko. MLADÉ LETÁ. 
Čo všetko takí malí, usmievaví, pracovití, roztomilí mravčekovci dokážu? 

 

11.00   ...a našli sme...(9 – 11 r. +) stretnutie s autorom 
Roland Cagáň. Hľadanie Sebastiána. TRIO PUBLISHING. 
Keď sa vyberieme hľadať Sebastiána a nakoniec nájdeme SEBA... 
 

12.30   Táto kniha je moja (všetci ☺) 
Máš svoju knižnú značku – EX LIBRIS? Knižná značka – ex libris je skvost malej 
úžitkovej grafiky, ktorou sa v minulosti označovalo vlastníctvo knihy. Ako si ju 
urobiť a ako ju použiť? 
Tvorivá dielňa s občianskym združením EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec. 

 

14.00   Testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií  
prostredníctvom eye-trackera Tobii 
V spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého 
parku Univerzity Komenského 
  



 

 

15.00   Vyberáme z KNIŽNICE slovenských vydavateľstiev 
Zážitkové čítanie pre všetkých 

 

16.00   Malé vedecké laboratórium čítania: Pozri, ako čítaš 
Interaktívna prednáška o tom, ako človek číta, čo pri čítaní robí mozog čitateľa 
a prečo v súčasnosti degradujú čitateľské schopnosti. Ako možno predchádzať 
súčasnej bibliofóbii detí či väčším poruchám týkajúcim sa čítania? V spolupráci 
s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity 
Komenského predstavíme najnovšie technológie overovania čitateľských 
zručností s možnosťou prvotnej diagnostiky čitateľských deficitov a porúch už 
pri predškolákoch. 

 

17.00   ...a našli sme SEBA... (9 – 11 r. +) 
Roland Cagáň. Hľadanie Sebastiána. TRIO PUBLISHING. 
Keď sa vyberieme hľadať Sebastiána a nakoniec nájdeme SEBA... 
KRST knihy debutujúceho autora, úspešného psychológa Rolanda Cagáňa. 

 

 

Na malých i veľkých návštevníkov sa tešia:  
autorky projektu Mama, tata, čítajte s nami a lektorky tvorivého čítania deťom 

Natália Mazanová a Ľudmila Hrdináková  
pedagógovia a študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v BA; 

výskumní pracovníci Vedeckého parku UK v BA a umelecké štúdio MÚZA Bratislava.     

Príďte si hoci len tak posedieť a začítať sa …, oddýchnuť si … 
Sledujte program, alebo sa usaďte v kútiku a listujte … 

Ponúkame individuálne konzultácie a poradenstvo v oblasti čitateľstva detí predškolského 
a mladšieho školského veku s možnosťou otestovania vnímania a spracovania textov 

a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera Tobii. 

Dramaturgia programu: Natália Mazanová  
 Odborná a umelecká garancia: Natália Mazanová, Ľudmila Hrdináková  

 

 ČÍTAJTE S NAMI ☺          

 

             

rezervácia miest na program – pre školské skupiny (prosíme, dajte nám o sebe vedieť):   
natalia.mazanova@mamatata.sk   

tel. č. 0903 474 426 

 


