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Úlohou projektu bolo umožniť deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením, deťom zo znevý-
hodneného prostredia a so zrakovým handicapom, ako aj deťom z marginalizovaných skupín ľahší 
a zábavnou formou realizovaný „otvorenejší“ prístup k literatúre, ku knihe, poviedkam i rozprávkam. 
Práve „ROZPÁVKOVÝ DOM, ROZPRÁVKY a POVIEDKY“ boli najbližšie k deťom a mládeži, ktorí boli 
do projektu zapojení, či už ako samotní „detskí autori, spisovatelia“ alebo ako poslucháči. Už samotný 
názov projektu evokoval u čitateľa spôsob, akým autori rozprávok a poviedok, ako aj samotné deti 
tieto rozprávky dokážu čítať. Rozprávky pre deti so zrakovým postihnutím písané v braillovom písme, 
v ktorom boli aj rozprávky vydané, aktívne napomáhajú deťom pri výučbe znakov daného písma, 
pričom deti a mládež ako „rozprávkoví detektívi“ sa učia orientovať v tejto znakovej reči nielen na 
pôde edukačno-výchovných zariadení, ale aj v neformálnom prostredí tvorivých dielní, pri aktivitách 
spojených s výletmi a objavovaním nepoznaného prostredia, mestských knižníc a prírody. Samotná 
prítomnosť autorov rozprávok, poviedok a bájok v tomto projekte len vzbudzovala vyšší záujem u detí 
o čítanie „kníh“, ale aj záujem o čítanie rozprávok deťom  u ich rodičov a zástupcov knižníc.

Vďaka za realizáciu projektu patrí Ministerstvu kultúry SR, ktoré tento projekt finančne podporilo.

„ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI, POVIEDKY 
A ROZPRÁVKOVÝ DOM“

FESTIVAL ROZPRÁVOK A TVORIVÉ DIELNE PRE DETI S DOWNOVÝM 
SYNDRÓNOM, DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV, DETI SLABOZRAKÉ

A Z MARGINALIZOVANÝCH  RÓMSKYCH KOMUNÍT SO ZAMERANÍM 
NA ČÍTANIE A SPRACOVANIE TEXTOV ROZPRÁVOK A POVIEDOK
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Festival rozprávok a poviedok
28. 11. 2019

Knižnica pre mládež mesta Košice

Otvorenie 
„Festivalu rozprávok“ 
za prítomnosti poroty, 

ktorú tvorili spisovatelia 
rozprávok a autori 

poviedok – Ján Pochanič, 
Slavomír Szabó 
a Silvia Bolčová
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„Prezentácia rozprávok a poviedok napísaných mladými autormi, účastníkmi projektu“
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„Autor a spisovateľ rozprávok 
– Ján Pochanič prezentuje 

svoju tvorbu, radí a usmerňuje 
„nádejných mladých spisovateľov“
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„Rozbor textov rozprávok 
prezentovaných autormi 

odbornou porotou“
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„Rozbor textov rozprávok prezentovaných autormi odbornou porotou“



7

„Každý účastník festivalu / tvorivých dielní obdŕžal aj knižnú publikáciu od jednotlivých autorov s ich podpisom 
a venovaním“
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Festival rozprávok a poviedok
29. 11. 2019

Knižnica pre mládež mesta Košice

Otvorenie „Festivalu rozprávok pre deti 1. st. ZŠ“ za prítomnosti riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice 
pani Kamily Prextovej, riaditeľa Združenia FEMAN, pána Eduarda Buraša a členov poroty
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„O informácie z projektu prejavili záujem aj média, v tomto prípade  RTVS Košice, zástupkyňa ktorá nahrávala rozhovory 
s členmi poroty, ako aj so samotnými účastníkmi projektu z radov detí“
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„Autor a spisovateľ poviedok a rozprávok 
– Slavomír Szabó prezentuje svoju tvorbu, 

radí a usmerňuje „nádejných mladých 
spisovateľov“
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„Deti počas čítania rozprávok 
a poviedok boli aktívne zapájané 
počúvania a následného rozboru 
textov, pričom ich odmenou bola 
knižná publikácia, ktorú dostal 

každý jeden z prítomných mladých 
čitateľov“
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„Rozprávkový dom“ 
v Spojenej škole internátnej pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči 

5. 12. 2019

„Spisovateľka a autorka poviedok pani Silvia Bolčová 
s riaditeľkou SŠI v Levoči, pani Šarlotou Múdrou 

pred začatím „Festivalu rozprávok pre deti“ 
pre slabozraké a nevidiace deti“
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„Pomôcky pre deti zakúpené v rámci tvorivých dielní a autorka poviedok pani Silvia Bolčová, počas čítania 
a rozbore poviedky s deťmi so zrakovým postihnutím a deťmi z marginalizovaných skupín, 

za hudobného sprievodu nevidiaceho učiteľa hudby, pána Petra Kolesára
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Mikulášske poviedky a bájky
ZŠ Vojenská 

5. 12. 2019

„Rozprávkový dom 
v Knižnici pre mládež mesta Košice“ 

pobočka NEZÁBUDKA

21. 2. 2020

„Mikulášske balíčky vytvorené v rámci tvorivých dielní počas projektu deťmi, pre deti s telesným postihnutím“
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„Autorka a spisovateľka 
poviedok a rozprávok 

– Silvia Bolčová prezentuje 
svoju tvorbu, radí a usmerňuje 
nádejných mladých čitateľov“ 
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„Tvorivé dielne, čítanie rozprávok, 
prezentácia knižných publikácii 

a napísaných poviedok, 
maľovanie na tvár a diskusia 

so spisovateľkou poviedok 
a rozprávok, pani Silviou Bolčovou“


