
ZAKLIATA  NOC  V  KNIŽNICI

Noc odklínania knižnice



Ako sa to všetko začalo?

• V marci 2003 Knižnica Ružinov vyhlásila v niektorých knižniciach v 
Ružinove a niektorých školách „Rok hlasného čítania“ . A kto to 
zavinil? No predsa chladný koktavý kráľ poznania INTERPOČKO. 
Celý deň nič nerobil, len sedel pri počítači a surfoval po Internete. 
Hoci bol lenivý, všade sa ocitol, všetko videl, všetko vedel, ale knižku 
do ruky nevzal. Poriadne čítať nevie a o jeho vyjadrovaní a slovnej 
zásobe ani nehovoriac.  A preto sme mu vyhlásili nemilosrdný boj, 
pretože každé dieťa, ktoré sa ocitne v jeho zajatí, premení sa na takého 
In-in-ter-poč-poč-ka. Preto sme sa začali pravidelne s deťmi stretávať, 
raz pri hre s textom, čítačke, besede, knižnom maratóne, súťaži o 
najrýchlejšie čítanie, zapamätanie si textu a podobne. Vždy to však 
bolo čítanie rozprávok, príbehov  a kníh  NAHLAS. A pretože staršie 
deti - to sú už jeden Interpočko za druhým, vybrali sme si deti mladšie, 
ktoré ešte možno zachrániť - a  to deti od 8 do 11 rokov.



Kedy to vlastne bolo?

• Noc z 26. marca na 27. marca 2004 
bola tou tmavou upršanou nocou, kedy 
sa najaktívnejšie deti z celej sily pustili 

do boja s Interpočkom a Hlavnou 
čarodejnicou sveta o odkliatie knižnice 

a knižiek.



Koho sme k tomu prizvali?

• Dlho sme hľadali - kto ešte bude túto noc 
hore? A veru našli sme. Vihorlatskú 
knižnicu v Humennom, v ktorej tiež trávili 
deti noc. Nadviazali sme internetové 
spojenie a deti veľmi radi posielali to, čo 
vytvorili svojim vzdialeným priateľom.



Prvý veľmi tajný e-mail
• Dobry vecer, aj nasa strastiplna noc v kniznici uz zacala. Kniznica bola zakliata

zlou carodejnicou a neda sa dostat ani do nej a na nestastie ani z nej. Pokusila
sa nas uplne odrezat od sveta. Carodejnica a jej kuzla su vsak stare a mozno
sa zrovna cez internet podari poslat spravu o nasom nestasti okolitemu svetu. 
Nikto z nas nevie ci nase volanie bude vypocute, ale dufame, ze sa dostane do 
pocitacov deti ktore nam pomozu. Na poslednu chvilu, s doznievanim
hrozostrasnych slov zaklinadla k nam dorazili aj posledni hostia, ktori su nasou
poslednou nadejov {ilustratorka DanicaPaulickova, redaktorka Slniecka Lubica
Kepsova a Martin Kellenberger}. Carodejnica vycarovala okrem siete, ktora
odrazi vsetko prichadzajuce a zachyti vsetko odchadzajuce aj skriatka, ktory
skodi ako len moze. Kedze ako komunikacne medium sme si aj my vybrali 
pavucinu {web}, tak dufame ze oklameme kuzlo a par pismeniek aj ked mozno
deformovanych prenikne az k vam. Ked budeme v najhorsom urcite budeme 
volat o pomoc. Blizi sa ku mne skriatok a preto musim koncit, aj on sa stara o to 
aby sa ani pismenko nedostalo von y knitnice uZ jEho PriTomNost Mi 
defOrMuJe tExt dfsdg.b..fgsHkdKdgs..gadga Hgskla. SnaD sA naM este

PoDarI pOslaT dAlsiu apRaVu . . . . . . . . . .



Ako sa statočne bojovalo? Poviete si: „Čo oči nevidia, srdce nebolí“. 
Ale my Vám to ukážeme.Všetko, čo sa dialo onej noci. 

Všetko, čo sa dalo zdokumentovať.

• Maskot podujatia - Interpočko -
Vás teraz prevedie našim 
albumom z tohoto podujatia, 
ktoré celý kolektív Knižnice 
Ružinov pripravoval s láskou a 
plným nasadením. Ohlasy po 
skončení podujatia nasvedčujú, 
že sme sa vybrali správnym 
smerom. Bolo to úžasné 
podujatie. Pre nás i pre deti.



Hlavná čarodejnica sveta a jej pomocníčka. Ešte i 
duchovia stuhli hrôzou, čo všetko sa na deti 

chystá.

• Prvá básnička

Strigy tu lietajú,
a duchovia hučia,
knihy sa otvárajú
a deti sa plašia.



Prvý pričarovaný hosť: spisovateľka, 
ilustrátorka  Danica Pauličková



Corpus delicti:
spisovateľka a čarodejnica pristihnuté kameramanom 

televízie pri zvade s deťmi.

• Druhá básnička

My sme žiaci z 
Bratislavy a vy 

žiaci z 
Humenného. 

Máme sa dobre i 
vy i my. Preto 

Vám píšeme. P.S. 
Pozdravujú Vás 

žiaci z Blavy.

Dobry vecer,
aj nasa strastiplna noc v kniznici uz zacala. Kniznica bola zakliata zlou carodejnicou a neda sa dostat ani
do nej a na nestastie ani z nej. Pokusila sa nas uplne odrezat od sveta. Carodejnica a jej kuzla su vsak
stare a mozno sa zrovna cez internet podari poslat spravu o nasom nestasti okolitemu svetu. Nikto z nas
nevie ci nase volanie bude vypocute, ale dufame, ze sa dostane do pocitacov deti ktore nam pomozu. Na
poslednu chvilu, s doznievanim hrozostrasnych slov zaklinadla k nam dorazili aj posledni hostia, ktori su
nasou poslednou nadejov {ilustratorka DanicaPaulickova, redaktorka Slniecka Lubica Kepsova a Martin
Kellenberger}. Carodejnica vycarovala okrem siete, ktora odrazi vsetko prichadzajuce a zachyti vsetko
odchadzajuce aj skriatka, ktory skodi ako len moze. Kedze ako komunikacne medium sme si aj my vybrali
pavucinu {web}, tak dufame ze oklameme kuzlo a par pismeniek aj ked mozno deformovanych prenikne
az k vam. Ked budeme v najhorsom urcite budeme volat o pomoc. Blizi sa ku mne skriatok a preto musim
koncit, aj on sa stara o to aby sa ani pismenko nedostalo von y knitnice uZ jEho PriTomNost Mi
defOrMuJe tExt dfsdg.b..fgsHkdKdgs..gadga Hgskla. SnaD sA naM este PoDarI pOslaT dAlsiu apRaVu . .
. . . . . . . .



Hlavná čarodejnica sveta pričarovala aj redaktorku z 
časopisu Slniečko, Danicu Kepštovú



Au … dokonca i muža sa jej podarilo: ani ilustrátor
Martin Kellenberger

sa neubránil čarám tejto bosorky.



Po odčarovaní spisovateľov, ilustrátorov, dobre padne 
prestávka. Ale čo to? Myšacie chvostíky na rasci - je 

to večera pre deti?



Po „dobrom jedle“ nastáva tá pravá adrenalínová 
zábava - hľadanie indícií, 

aby mohli deti knižnicu odkliať.

• Tretia básnička

Dostali sme na večeru 
pizzu dobre prepečenú. 

Nažrali sme sa jak 
svinky, ešte nám stále 
tečú slinky. Už máme 

päť indícií od zlej 
čarodejnice, my šiesti 
štvrtáci prespíme tu v 

knižnici.



Riešenie úloh je ťažké, napínavé, ale všetky deti sú 
odhodlané a pustili sa s vervou do riešenia úloh.

• Štvrtá básnička

Prišli ku nám 
čarodejky z ďalekej 
diaľky, pozrieť ako 

sa nám darí. 
Lúštenky, hádanky 

za úlohu máme, 
abraka dabraka už 

to všetko máme.



Druhý mimoriadne tajný 
e-mail

• Deti sa rozprchli po kniznici. Hladaju indicie, aby odkliali kniznicu, a tak sa 
skriatok Interpocko rozbehol za nimi, aby im to prekazil. Nahana ich cely zurivy
a ani si nevsimol, ze som sa znovu prikradol k pocitacu ziadat o pomoc, prave
ide okOlo a tAk MusIm PisaT vElmi pOmaLy a potichu, aby ma neodhalil. 
Uffffffff, uz je prec. Inak by ma stretol hrozny trest. Aj ked co horsie sa mi moze
stat, ako to, co sa uz stalo. Sme tu zajati uz cele hodiny a boli sme smadni. 
Ukradli sme carodejnici napoj, kym ona podriemavala a uhasili nas smad. Vsak
to bolo este vacsie prekliatie, ako keby sme mali od smadu pokapat. 
Carodejnica len predstierala spanok a ked si posledny z nas ovlazil pery par 
kvapkami vstala a hrozivo sa rozosmiala. Este teraz sa mi z toho smiechu trasu 
kolena. Zrazu zakricala: "Mam vas. Napili ste sa carovneho napoja a do rana sa 
premenite na sede mysi a ja vami budem krmit svojho kocura.". Chce sa mi 
plakat len co si pRedStavIm osUd, Ktory.... zNovu je tu .. .... len co si 
predstavim osud, ktory nas vsetkych postihne. Este nevieme ako by ste nam
mohli pomoct. Nevieme ani ako by sme si sami mohli pomoct, vsak v mudrych
knihach sme nasli, ze existuje protikuzlo a mozno sa nam podari odkliat sa a 
zachranit si zivoty a kniznicu od hrozneho osudu. Jaj, zase je tu Interpocko! 
Tusim nieco tusi. Idem sa skryt, kym ma tu neobjavi.



Posledné  vyriešené úlohy, 
napätie a ……..



A ako to dopadlo?

• Všetky družstvá 
vyriešili ťažké úlohy, 
poskladali odklínaciu
formulku. Všetky naraz 
ju povedali a pred tým, 
ako sa dozvedeli 
verdikt - budeme či 
nebudeme myši - padli 
ako podťaté na svoje 
karimatky, spacáky a 
po dobre odvedenej 
práci si veru poriadne 
oddýchli.



Čo to vlastne deti hľadali?

• “Knižnica, ty naša milá, 
všetkých si nás zoznámila,

s Abecedou knižkou,
knižkou – čítaničkou.

Vysvietená knižnica
ukáže nám svet. 

A ty knižka – čítanička, 
k poznaniu nás veď !



A ako to skončilo?

• Nikde nebolo 
toľko radosti, ako 
keď sa deti 
prebudili v 
odkliatej knižnici. 
Tety knihovníčky 
od samej radosti 
deti obdarovali. 
Veď ako inak. Po 
dobre vykonanej 
práci odmena.



Posledné darčeky, smiech, radosť, potom raňajky a príchod 
rodičov. Odklínanie skončilo, deti sa plné dojmov rozišli do 
svojich domovov. Dúfame, že v nich toto podujatie zanechá 

trvalú rezonanciu a iný vzťah ku knihám a knižniciam.



Záver: na semafore svieti zelená.
Zelená pre kvalitné podujatia, 

zelená pre prácu s deťmi

• Ale znamená to aj

• „Zelená pre knižnice ?“



Lúči sa s Vami
Knižnica Ružinov

Tomášikova 25
821 01  Bratislava

Tel.: 02/444 54 704
e-mail: kniznica@kniznica-ruzinov.biz

www.kniznica-ruzinov.biz



Bratislava, máj 2004

Zostavila: Eva Györgyová
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