VIANOČNÁ KNIŽKA SA OTVÁRA

Najlepšie detské
knihy roka 2020

Knižnica a katalóg
knižných radostí
Knižné tipy na najlepšie detské knihy roka 2020 sú tu. Báli sme sa, ako
to bude s písaním a vydávaním kníh počas tohto zvláštneho roka, ale
všetko dopadlo dobre.
Aj tento rok je Knižnica pre mládež mesta Košice realizátorom projektu Vianočná knižka sa otvára − Katalóg najlepších detských kníh roka
2020. Oslovený tím šikovných a sčítaných ľudí z celého Slovenska,
lektorov, blogerov, pedagógov, knihovníkov a proste tých, ktorí sú na
to najpovolanejší, bol celý rok pohybe a sledoval, čo vyšlo, čo ešte len
má vyjsť, a čítal, triedil a vyberal tie najlepšie knihy. Aby ste sa vedeli
ľahko orientovať, rozdelili sme ich do kategórií titulov pre deti od 0 až
po 16 rokov. Samostatnú kategóriu tvoria knihy pre všetkých.
Publikáciu z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Fond je hlavným partnerom projektu.

Určite sa zhodneme na tom, že pomyselná jazda medzi knihami, čerstvý vietor pri listovaní strán a putovanie v príbehoch sú ako vitamínová bomba pre detské vnímanie, fantáziu a vytváranie celoživotnej
lásky ku knihám. Nájdime si čas a čítajme si s deťmi. Pre malé deti je
najdôležitejší príklad. Tak buďme príkladom.

Krásne trávenie času pri čítaní tých najlepších kníh vám praje

Kamila Prextová
riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
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Simona Čechová
František z kompostu

Lucia Šukolová
Dážďovky

Monokel, 2020

E. J. Publishing, 2020

Vo svojej najnovšej knižke nás autorka a ilustrátorka Simona Čechová opäť zavedie do záhrady
včelára Jožka. Tentokrát sa malí čitatelia cez
príbeh o hodnote aj tých najmenších tvorov na
svete dozvedia o užitočnosti dážďoviek a kompostovania. Čarovné obrázky života v záhrade
sú nakreslené ručne, farbičkami.

Leporelo vychádza z Montessori zásad a kombinuje učenie sa s hmatovým aj umeleckým
zážitkom. Minimalistické ilustrácie slúžia ako
plochy na obťahovanie prštekmi. Dážďovky
sa postupne menia na vlnovky, čiary a nakoniec na písmená. Namiesto cvičebnice tak
máte v rukách krásny príbeh dážďovky a jej
cestu životom.

Marta Galewska-Kustra
Kubko sa učí rozprávať

Svetlana Kapalková
Nina ide spinkať

Ikar, 2020

OZ Krajina čitateľov, 2020

Kubko sa učí rozprávať je skvelá kniha na rozvoj
reči pre najmenších. Zameraná je na rôzne zvuky
vyjadrené pomocou citosloviec. Pri spoločnom
čítaní ich môžu batoľatá po rodičoch nahlas opakovať a tak si trénovať jazýček. Knihu dopĺňajú
príťažlivé ilustrácie v tlmených farbách.

Láskavé leporelo vytvorené logopédkou tak, aby
odpovedalo na potreby približne ročných detí. Ninka
sa ukladá na spánok. Únava však robí svoje a nakoniec pomôže mamičkina náruč. Opakujúce sa výjavy,
jednoduchý jazyk a dôverne známe predmety zaujmú
predovšetkým najmenšie deti. Atmosférické ilustrácie
v tlmených večerných farbách potešia deti aj rodičov.
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Ekaterina Trukhan
Počuješ ma?

Sherri Duskey Rinker
Spinkaj tíško, stavenisko

OZ Egreš, 2020

Zelený kocúr, 2020

Kniha je malá poetická hádanka. Kto sa
to deťom prihovára, kto je všade okolo?
Koho vidia, cítia, počujú? V pár vetách
autorky krásne vysvetľujú, čo všetko je
príroda. Dokonca vyslovujú aj prosbu o to,
aby sa o ňu starali. Ilustrácie pripomínajú
koláž. Ich jednoduchosť a nežná farebnosť
robí z čítania aj vizuálny zážitok.

Americká klasika vo výbornom slovenskom preklade Vlada Jančeka. Tento veršovaný príbeh o ustatých stavebných strojoch, ktoré sa na stránkach
knihy ukladajú spinkať, si obľúbia chlapci i dievčatá
(overené). Či po dočítaní uspí i vaše deti, však nesľubujeme. Skôr počítajte s tým, že si dáte repete.

Vianočná knižka sa otvára
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Dr. Seuss
Ako Grinč (ne)ukradol Vianoce

Sam McBratney
Budeš môj kamarát?
Hádaj, ako veľmi ťa mám rád!

Verbarium, 2020

Toto je príbeh zlostného samotára Grinča,
ktorého srdce je trochu primalé a ktorý sa preto
rozhodne skoncovať s Vianocami raz a navždy.
Kto už má počúvať všetok ten spev a radosť?
Dnes už kultový text (s dobrým koncom) autora
Dr. Seussa do slovenčiny fantasticky prebásnil
Ľubomír Feldek a spravil z neho rýdzo slovenské
vianočné rýmované dobrodružstvo.

Svojtka&Co., 2020

Orieškový zajačik sa chce hrať. Na prechádzke po Mračnej hore ho čaká prekvapenie: snehobiely králiček. „Ahoj, budeš
môj kamarát?" Po veselej hre a malom
nedorozumení sa stretnú znova. Sú predsa
kamaráti. Ako v predošlých knihách autorov,
aj tu vás poteší príbeh plný lásky a nádherné, nežné ilustrácie.

Mária Nerádová
Ročné obdobia
Meda, 2020

Veselé interaktívne leporelo
so zvieratkami od obľúbenej
ilustrátorky. Pomocou posuvných
častí a otváracích okienok sa už
tí najmenší dozvedia, čo sa deje
na jar, v lete, na jeseň a v zime.

Edit Hajdu
O troch prasiatkach
YoYo Books, 2020

Nápadité leporelo ukrývajúce klasickú rozprávku O troch prasiatkach vo verzii pre
batoľatá. Čítanie oživujú milé obrázky vystupujúce do priestoru. Stránky sú pevné,
a tak odolajú malým prštekom. Slovenská
ilustrátorka Edit Hajdu vytvorila aj ďalšie
verzie klasických príbehov: Snehulienka,
Červená čiapočka a Kniha džunglí.

Leo Timmers
Kdeže je drak?
Daruso, 2020

Traja zbrojnoši sa vydajú hľadať
draka. Je to tamten zubatý tieň?
Kde sa ten drak vlastne skryl?
Vtipná kniha oceňovaného autora ponúka obľúbené hry s tieňmi.
Po otočení strany sa z hrôzostrašného tieňa stane smiešna
scénka plná spiacich zvieratiek.
Kniha prináša zábavu, ktorú si
radi budete užívať opakovane.

Angela McAllister
Veľká kniha rozprávok o zvieratách
Slovart, 2020

Prekrásna antológia legiend, bájí a príbehov o zvieratách,
usporiadaná podľa jednotlivých kontinentov. Niektoré
z nich dobre poznáte (Tri prasiatka), iné budú pre vás
nové (Anansi a pytón, Dve činčily). Všetky sprevádzajú
skutočne pôsobivé a autentické ilustrácie rumunskej
ilustrátorky Aitch, ktoré potešia aj vás, nie iba deti.

Veronika Dianišková
Pirátske rozprávky
Modrý Peter, 2020

Vtipná rozprávačka je najstaršia spomedzi štyroch
sestier, a preto jej deduško-pirát zveril všetky pirátske tajomstvá. Dom, v ktorom žijú sestry so svojimi
rodičmi a starými rodičmi, sa pravidelne premieňa
na pirátsku loď. Tá sa plaví v mori dobrodružstiev za
najcennejším pokladom...
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Davide Cali
Predajca šťastia

Monika Kompaníková
Hlbokomorské rozprávky

OZ Slniečkovo, 2020

Čo by sa stalo, keby vám jedného dňa zaklopal na dvere
predajca šťastia a ponúkal by vám šťastie v pohároch?
Čo by tam asi mohlo byť? Pán Hrdlička ponúka šťastie
v rôznych baleniach vtáčím obyvateľom starého duba.
A radosť z objavovania rozličných druhov vtáčikov ponúka svojim čitateľom táto krásna obrázková kniha.

Monika Kompaníková, 2020

Ryba Biba je späť. Po tom, čo ju rok 2013
ovenčil cenami, a po tom, čo bleskovo
zmizla z pultov kníhkupectiev, sa vracia
teraz, po siedmich rokoch. Nič sa však
nezmenilo na jej skvelých morských ilustráciách a na príbehoch niekoľkých morských
živočíchov, ktoré medzi sebou vytvárajú
spoločenstvá, pomáhajú si alebo sa bránia.
Jednoducho, žijú ako my, ľudia.

Susanna Isern
Veľká kniha superschopnostÍ
Ikar, 2020

Každé dieťa má nejakú superschopnosť. Že o žiadnej neviete? V tejto
knihe ich nájdete neúrekom − od
optimizmu, tvorivosti cez matematické schopnosti až po tanec či varenie.
Rodičia s deťmi si o nich môžu prečítať v krátkych príbehoch a v jemných
pastelových ilustráciách budú
nachádzať nové superschopnosti.

Jaroslava Blažková
Mačky letia do Kanady
Buvik, 2020

Jaroslava Blažková, náš literárny poklad, a jej mačky
Lízička a Princezka sa vracajú v ďalšej knižke! Príbeh
o dvoch mačacích slečnách a ich ceste do Kanady
v čiernych rukavičkách a s čokoládkou v kufri je opäť
roztopašným predškoláckym čítaním. V bláznivých
kolážových ilustráciách Martiny Matlovičovej sa dá
úplne stratiť a príbehu veľmi pristanú.

Maciej Szymanowicz
Škriatkovia
Fakty. Mýty. Huncútstva

Halyna Vdovychenko
Sova, ktorá sa chcela stať škovránkom
OZ Slniečkovo, 2020

V prírode má všetko svoj poriadok. Niektoré
zvieratká sú aktívne cez deň, iné v noci. Čo sa
stane, keď sa sova ako nočný vták rozhodne
stráviť deň so škovránkom? A ako bude prežívať
noc škovránok, ktorý je zvyknutý na denné
svetlo? To všetko sa dozviete v tejto pútavej,
vtipnej a krásne ilustrovanej knihe.
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Ikar, 2020

V tejto knižke nájdete všetko, čo ste
o škriatkoch nikdy nepotrebovali
vedieť, a až teraz zisťujete, ako vám to
chýbalo. Hríbik zmizík? Je tu. Premiestňovanie stonožkou či v guľke hnoja?
Nepochybujte. Nudofrénia? Muchotrávky mieru? Časovka v zaspávaní? Jasné!
Toto je najmilšia encyklopédia roka a
my vám v zásade neodporúčame študovať ju pred uspávaním.

Vianočná knižka sa otvára

Baba Jaga
Ruské ľudové rozprávky
Albatros, 2020

Prekrásne ilustrovaná a graﬁcky pripravená zbierka ruských ľudových rozprávok tak, ako si ich pravdepodobne pamätáte z vlastného detstva. Nájdete v nej
Mrázika, pierko Finista, jasného sokola,
Krásnu Vasilisu či Kosteja Nesmrteľného,
spolu 25 príbehov. Táto kniha vás a deti
bude tešiť skutočne veľmi dlho.
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Delphine Perret
Björn
Šesť príbehov jedného medveďa

Katherine Rundellová
Dobrodruh
Argo, 2020

E. J. Publishing, 2020

Príbehov o leteckých haváriách je fúra. V Dobrodruhovi sú postavy, ktoré zrkadlia všetky typy detí. Čelia
výzvam, ktoré by nebezpečná situácia určite priniesla.
Znova sa potvrdzuje, že spolupráca a odvaha nás
zachránia. Oplatí sa popasovať s čítaním v češtine
s pomocou rodiča.

Knihu pre začínajúcich čitateľov vyberáme veľmi starostlivo. Hľadáme text s jednoznačným fontom, krátkymi vetami
a dobrým príbehom. Björn má toto všetko a navyše akúsi
prívetivosť a otvorenosť. Možno sa váš malý čitateľ odváži
prečítať knihu aj mladším kamarátom alebo súrodencom.
Björn pobaví aj ich.

Michael Ende
Jim Gombík a rušňovodič Lukáš

Soňa Uriková
Jašo na jarmoku

Verbarium, 2020

aha.slovakia, 2020

Ponorte sa s deťmi do dobrodružstiev Jima, ktorý
doputoval v balíku na ostrov Jaslandia. Našiel tam
všetko, čo dieťa potrebuje. Zaneprázdneného kráľa,
starostlivú pani Čožekovú. Najviac mu padol do oka
rušňovodič Lukáš. To on mal pre neho dostatok času.
Príbeh prebúdza fantáziu a zvedavé otázky. Ideálna
kniha na spoločné večerné čítanie.

Jarmok je miesto, kde sa človek ľahko stratí. Barborka a jej
pes Jašo však nestratia hlavu. Prechádzajú okolo stánkov s pevnými košíkmi, krehkými keramickými džbánmi,
ľahučkými bábikami zo šúpolia a dunivej kováčskej vyhne.
Kniha sa hodí na prvé čítanie. Okrem príbehu Barborky
a jej psíka je to hravé zoznámenie s remeslami na našom
území, ale aj so svetom encyklopédií.

Juraj Raýman
Náš brat Hlavička

Monika Utnik-Strugała
Po zotmení

Slovart, 2020

Ikar, 2020

Vtipné rozprávanie detským jazykom o Alici, ktorej
zmiznú obaja rodičia. Zostáva sama s bratom, ktorý
nosí ochrannú prilbu. Odvíja sa pred nami napínavý
príbeh plný neočakávaných zvratov prechádzajúci
do detektívky. Dokáže Alica požiadať nových kamarátov o pomoc a povie im pravdu o svojom bratovi?
Osviežujúce čítanie aj pre rodičov.

Spánkom strávime aj tretinu života. Súvisí s tým prekvapivo
veľa vecí. Poďte si prečítať, prečo je dobré si večer umyť tvár,
prečo máme v tele pri zaspávaní zášklby, prečo je snívajúce
telo ochabnuté ako vyfučaná pneumatika, ale aj to, čo mali
spoločné J. R. R. Tolkien a Winston Churchill.
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Strom života
Rozprávky Veľkej Amazónie

Gianumberto Accinelli
Efekt domina alebo neviditeľné
pradivo prírody

Petrus, 2020

Kniha prináša pestrý výber mýtov a legiend pôvodných obyvateľov Veľkej Amazónie. Pozrite sa na vznik
sveta či hviezd ich očami a naučte sa aj množstvo
zaujímavostí z ich každodenného života. Nádherné
ilustrácie umocňujú atmosféru tejto knižnej lahôdky,
ktorá v takejto podobe u nás vychádza prvý raz.

Tatran, 2020

Čarovne ilustrovaná a pútavo napísaná
kniha o tom, čo všetko sa môže stať, keď
spravíme malý zásah do zabehnutého
systému sveta. 18 nádherných rozprávaní,
napríklad o tom, ako súvisia malé komáre
so statikou striech, kométy s chobotnicami či vínový pohár s padajúcimi motýľmi.

Gro Dahle
Tajomstvo tety Ringloty
OZ FACE, 2019

Svet tety Ringloty vonia slivkovým
lekvárom a sladkými slivkovými
koláčmi. Je plný detského smiechu
a spokojného mľaskotu. Jedného
dňa ale tete Ringlote narastú
druhé uši. Počuje viac, než by
chcela. Dokonca aj plač a klebety.
Je to nepríjemné. Nebyť malej susedy Lucky, možno by to nakoniec
bolo dopadlo úplne inak.

Maria Parr
Vafľové srdce
Verbarium, 2020

Obal aj názov knihy budia dojem, že ide
o čisto dievčenský príbeh. Stránky však
v sebe skrývajú šťavnatý príbeh priateľstva Larsa a Leny so všetkými bláznivými nápadmi aj veľkými krivdami. Lena je
hnací motor a Lars je záchranca. Podarí
sa im spoločne prekonať odlúčenie?
Nájdu Lene nového otca?

Guillaume Duprat
Zooptika
Ako vidia zvieratá

David Long
Nezničiteľní
Albatros, 2020

O hrdinstve týchto mužov a žien rozhodli
okamih a náhoda, ktorá sa môže stať hocikomu z nás. Dychvyrážajúce skutočné príbehy
opisujú, ako sa sami dostali zo zajatia morí,
džungle, hôr či hurikánov. Nechceli byť hrdinami, no stali sa nimi. Sila ľudského odhodlania
je väčšia, než sme ochotní pripustiť.

Ikar, 2020

Rosanne Parry
Vlk menom Tulák

Knižka ponúka pohľad na tú istú krajinu
očami rozličných zvierat. Vidia psy farby?
Môžu mačky loviť v noci? Ktoré živočíchy
vidia lepšie ako my? Vedci urobili tisíce
pokusov, aby pochopili, ako funguje zrak
živočíchov. Knižka ponúka pohľad na tú
istú krajinu očami 20 rozličných zvierat.

Ikar, 2020

Vlk Tulák rozpráva svoj príbeh bez príkras: o rodine, odvahe a o prežití v drsnom prostredí divočiny. Podniká cestu
plnú nečakaných zvratov a dojímavých momentov. Kniha
bola napísaná podľa skutočných udalostí, dej sprevádzajú
prekrásne čiernobiele ilustrácie. Nechýba faktograﬁcká
časť o živote vlkov.
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Tomáš Cíger, Frenky Hříbal, Tomáš Kriššák
Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika

Marián Kubicsko
Dardaria
Ako sa stať geekom
a nezblázniť sa

vlastný náklad, 2020

Trojica pánov vytvorila komiks, ktorý čitateľom bez
zbytočného prikrášlenia, akademického slovičkárenia
i vedeckej heslovitosti vyrozpráva skutočný príbeh
nevšedného muža. Život M. R. Štefánika v tomto graﬁckom spracovaní búra predsudky, že slovenský komiks
nevie prekvapiť, potešiť alebo poučiť.

CooBoo, 2019

Louisa May Alcott
Malé ženy
Ikar, 2020

Opisy každodenného života štyroch
rozdielnych sestier dojmú, rozosmejú,
pohladia. Pravidlá, ktoré v devätnástom storočí riadili ich osudy, boli
celkom iné ako tie dnešné. No riešili
aj prekvapivo moderné témy. Ich
spolupatričnosť nadchne a rebelantstvo divokej Jo je inšpiratívne aj pre
súčasné dievčatá.

Philip Pullman
Kniha Prachu
2. diel
Ikar, 2020

Pochopiť vlastný svet, porozumieť okoliu, zažiť neopakovateľné dobrodružstvo a nestratiť morálny kompas
na ceste za lepším zajtrajškom vám pomôže Malcolm
– nový hrdina Pullmanovej trilógie s fantastickým nádychom Temných hmôt. Knihy Prachu nie sú obyčajné,
sú výnimočné a s chuťou sa do vás zahryznú.

János Lackﬁ
Ľúbostné pátranie
Verbarium, 2020

Jedného dňa nájde Tino vo svojej
lavici lístok s vyznaním lásky. Keďže
je každú chvíľu zamilovaný do inej
spolužiačky a žiadna oň zatiaľ
neprejavila záujem, ihneď rozbehne
pátranie po svojej tajnej ctiteľke.
Výborne napísaný humorný román
o citlivom období dospievania.

Katherine Applegateová
Kocúr Krištof

Ari Folman
Denník Anny Frankovej

Albatros, 2020

Slovart, 2020

Annin denník v komiksovej podobe je skvelým spracovaním svetoznámej knihy pre súčasného mladého čitateľa.
Hlavná hrdinka je tu „hmatateľná“: vtipná, autentická, zrútená, láskavá, skrátka tínedžerka. Nahliadnime hlboko do
jej úvah, krehkých sexuálnych predstáv i drsne opísaných
nekonečných dní v úkryte.
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Do dnešného trošku bizarného sveta je ťažké zapadnúť. Čosi o tom vie aj Oskar, prototyp výborného športovca a miláčika školy,
ktorý sa cez online RPG svet snaží vysporiadať s nepríjemnou realitou. Strata popularity mu ale ukáže, že aj ľudia nespĺňajúci isté
ideály dokážu urobiť nemalé zázraky.

Vianočná knižka sa otvára

Jackson žije so svojou sestrou a rodičmi
v neľahkých podmienkach. Jedného dňa
sa v jeho živote objaví veľký kocúr Krištof, aby mu pomohol v ťažkých chvíľach.
Poetický, dojímavý príbeh o tom, aké dôležité je mať priateľov, či už skutočných,
alebo vymyslených.

Vianočná knižka sa otvára
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Mariko Tamaki, Jillian Tamaki
Jedno obyčejný léto

Alfonso Casas
Freddie Mercury (Ilustrovaný životopis)

Paseka, 2020

Lindeni, 2019

Leto plné skákania do vĺn a platonických lások. Pre kamarátky Rose a Windy však aj zásadných rozhovorov a precitnutia,
v ktorom odkrývajú zložité problémy rodičov a tínedžerov.
Vizuálne očarujúci príbeh vás svojou bezprostrednosťou prenesie do leta, ktoré nikdy netrvá dosť dlho. Jeden z najoceňovanejších komiksov posledných rokov vychádza v češtine.

Graﬁcky zaujímavá kniha o človeku, ktorý menil pravidlá
hry, aby mohol hrať podľa seba, a pritom búral všetky hranice hudby nazývanej rock. Neobliekal sa ako rocker, nosil
fúzy, mal predhryz, miloval klasickú hudbu, mužov a večierky. Mal okolo seba množstvo ľudí, napriek tomu bol sám.

John Boyne
Môj brat sa volá Jessica

Neal Shusterman
Trilógia Žatva smrti
(1. Kosec, 2. Nimbus, 3. Posol)

Slovart, 2020

Slovart, 2018, 2019, 2020

Človek, ktorého obdivujem: môj brat Jason. Človek, ktorého stále obdivujem: môj brat Jessica. O tom, čo sa stalo medzitým, je dobré si prečítať. Najdôležitejšie je však
snažiť sa porozumieť a dozvedieť sa viac. O pocitoch,
o búrkach duše a prijatí. Tak ako to spravil mladší brat
Sam. Tak ako sa to napokon podarilo aj ich rodičom.

V čom všetkom a ako by sa mohol zmeniť život ľudí,
ak by správu nad naším svetom, s výnimkou smrti,
prevzala umelá inteligencia? Opýtajte sa vašich násťročných, a ak ich táto predstava chytí, vstúpte spolu
do majstrovsky vyskladaného príbehu o ceste ľudstva
k dokonalosti a dospievajúcich k objaveniu svojho ja.

Afonso Cruz
Knihy, ktoré zhltli môjho otca

Jeﬀ Zentner
Farby smútku

Portugalský inštitút, 2020

CooBoo, 2020

Magický príbeh o hľadaní chýbajúceho dielika života 13-ročného chlapca v dielach klasickej literatúry.
V knižnici sa nenápadne odohráva aj jeho vlastný
príbeh. Knihy jeho otca ho zoznamujú s prežívaním
viny a trestu, dobra a zla, zaľúbenosti, odlišnosti
a výčitiek svedomia.

Carverov svet sa po jednej SMS zmení v nočnú moru.
Čudným sledom udalostí prichádza o troch priateľov a smútok sa mieša so strachom a pocitmi viny.
Rozlúčka však nemusí byť len plná trúchlenia. Môže
byť aj oslavou života, pretože ľudia sú vždy mozaikou
príbehov, ktorú vieme vyskladať iba spoločne.
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Katarína Kosánová, Andrea Gregušová
Ako umelci vidia svet

Debbie Tung
Introvertka v hlučném světě

Slovart, 2020

Portál, 2019

Umenie je hra. Deti milujú hru. Deti milujú umenie.
Katarína Kosánová dokazuje, že tento sylogizmus
môže platiť, ak sa deti zoznámia s umeleckými
postupmi prístupnou formou. A tak sa čitatelia tejto
knihy môžu zahrať na malých Medňanských, Kompánkov, Jankovičov či Filov.

Mali ste už niekedy sociálnu „opicu”?
Koľko trvá dobiť si spoločenské baterky?
Piatková párty? Deka, kniha a šálka čaju.
Debbie nás púšťa do sveta, v ktorom
je aj večierok či telefonovanie výzvou.
Úsmevné komiksové spracovanie zbližuje
svet introvertov a extrovertov a ukazuje,
v čom je každý človek jedinečný. Kniha
vyšla v češtine.

Daniel Tammet
Narodený v modrú stredu
Absynt, 2020

Daniel má geniálnu pamäť na čísla,
ovláda niekoľko jazykov, bol dobrovoľníkom v Litve a je držiteľom svetového rekordu. Každý deň v týždni
má pre neho inú farbu. Daniel je savant. Kniha je jeho osobnou výpoveďou
o živote s diagnózou, o „savane” jeho
snov a túžob, často aj citov a viery v Boha.

Brigid Kemmererová
Na co slova nestačí
CooBoo, 2020

Stredoškoláci Rev a Emma nás
vpúšťajú do svojich vnútorných
svetov. Osobné problémy sa
snažia zvládnuť sami, no tieto ich
presahujú. Prežívame s nimi silu
priateľstva, potrebu prijatia, nehu
prvej lásky, strach zo zlyhania.
Prúd osobných a online dialógov
nám odkrýva viaceré témy. Kniha
je v češtine.

Marek Jurkovič,
Vladimíra Čavojová,
Ivan Brezina
Prečo ľudia veria nezmyslom
Premedia, 2019

Kristína Kačaljaková
Kde toľko trčíš?!?
vlastný náklad, 2019

Aj projekty, ktoré vznikajú tak trochu „na kolene“
(a StartLabe), to môžu dotiahnuť medzi najlepšie knihy
roka. Ak využijete celý potenciál tohto interaktívneho
komiksu o zvládaní hnevu, môže byť plnohodnotnou
psychoterapiou v domácich podmienkach. Autorka je
psychologička a špeciálna pedagogička.

Richard Walker
Ľudské telo
3D sprievodca anatómiou človeka

Pútavé čítanie od skúmavých psychológov
otvára aktuálne otázky aj pre tínedžerov.
Prečo podliehame nepodloženým informáciám a ako pri tom funguje naša myseľ?
Skutočnosť ponúka fascinujúce dôvody
a čitateľ zisťuje, že rozmýšľanie nie je len
tak. V kontexte bežných situácií sa tu
nájde naozaj každý.
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Albatros, 2019

Pop-up ilustrácie nemusia byť len zábavkou pre najmenšie deti. Z tejto knihy na vás vyskočí lebka a hrudný kôš
s takmer dokonalými 3D tvarmi – po didaktickej stránke
sa vyrovná aj drahým plastickým modelom. Odkrývanie
vrstiev (koža, svaly, kosti, orgány) pripomína pitvu, ktorá
rámcuje celú knihu.

Vianočná knižka sa otvára
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Knihy pre všetkých

MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ /kategória 4 – 6 rokov/
vysokoškolská pedagogička, ktorá sa zaoberá svetovou literatúrou a recepciou textov
určených pre detského čitateľa. Doma má troch vášnivých čitateľov: manžela, tiež literárneho vedca, a dvoch synov.
MIROSLAVA BIROŠČÁKOVÁ /kategória Knihy pre všetkých/
autorka blogu odetskychknihach.sk, kde čitateľov presviedča o tom, že deti si môžu obľúbiť aj náročnejšiu literatúru. Najviac sa teší z toho, že jej deti si osvojili jej prístup
ku knihám.
LUCIA BOROVSKÁ /kategória 14 – 16 rokov/
pôsobí v neziskovej organizácii Indícia, kde sa venuje oblasti zmeny prístupu vo vyučovaní
na základných školách. Je tiež zakladajúca členka OZ Úlet s knihou, prekladateľka
na voľnej nohe a mama dvoch detí.
MIRIAM HALAMIČKOVÁ /kategória 7 – 10 rokov/
je liečebná pedagogička, ktorá svojim trom deťom čítala tak veľa, že sa teraz niekedy
v noci budí na to, že zo sna spamäti recituje Koláčiky z Kvaka a Čľupa. Teraz číta aj deťom
v kníhkupectve Artforum, v Bibiane a v knižniciach.
LUCIA HLUBEŇOVÁ /kategória 11 – 13 rokov/
knižná redaktorka, prekladateľka, blogerka a predovšetkým tuláčka po knihách.
O knihách píše aj na svojom blogu na stránkach Denníka N.

Tim Marshall
Po stopách nášho sveta
na dvanástich ilustrovaných
mapách

Kristin Roskifte
Všetci spolu rátame
Monokel, 2020

Táto žánrovo nezaraditeľná kniha ponúka príležitosť precvičiť si
počítanie (pre menších) a zamyslieť
sa nad ekologickými, psychologickými či dokonca ﬁlozoﬁckými témami
(pre väčších). Ale v prvom rade je to
originálna obrázková „detektívka“,
ktorej lúštenie bude baviť celú rodinu
vrátane dospelých!

Albatros, 2020

Prečo sú niektoré štáty bohatšie
ako iné, prečo sú obrovské štáty
ochotné viesť vojnu pre malé
ostrovčeky, ako africké veľtoky,
zebry a žirafy prispeli k chudobe
kontinentu? Priekopník interdisciplinárneho pohľadu na geograﬁu
pre deti upravil svoj bestseller
V zajatí geograﬁe.

VERONIKA INGLOTOVÁ /kategória 11 – 13 rokov/
pôsobí ako učiteľka a školská knihovníčka v B. Štiavnici. Má rada zaujímavú knižnú tvorbu
(vrátane komiksov). Spolupracuje s mnohými vydavateľstvami či vedecko-fantastickým
portálom sciﬁ.sk, kde zastáva kreatívnu funkciu recenzentky.
MARTINA JÁNOŠÍKOVÁ /kategória 7 – 10 rokov/
storytellerka a lektorka storytellingu. S deťmi pracuje v dramacentre Edudrama, no nájdete
ju aj v sérii interaktívnych workshopov kníhkupectva Artforum Posvieťme si spolu na sny.
VIKTÓRIA MARCINOVÁ /kategória 4 – 6 rokov/
prekladateľka a redaktorka, ktorá zo všetkého najviac povzbudzuje rodičov, aby deťom
čítali od narodenia. Nájdete ju na webovom portáli Čítajme si spolu.
PETRA MIŠÁKOVÁ /kategória 14 – 16 rokov/
je recenzentka a editorka pre portál uletsknihou.sk. Okrem iného sa venuje biblioterapii,
teda takej práci s príbehom, pri ktorej sa lieči duša.
VIERA NÉMETHOVÁ /kategória 14 – 16 rokov/
vedúca knižnično-informačných služieb a metodička v Miestnej knižnici Petržalka.
S knihami sa vždy snaží pracovať tak, aby pri stretnutí s deťmi knihy a aj deti „ožívali“.
ZUZANA ŠTELBASKÁ /kategória 11 – 13 rokov/
je televízna dramaturgička, ktorá sa vo voľnom čase venuje čítaniu, písaniu, prekladaniu
a recenzovaniu detských kníh. Napísala 12 kníh pre deti a tínedžerov. Jej ostatným projektom boli texty uspávaniek pre CD speváčky Kristíny s názvom Snívanky.
ALŽBETA URÍKOVÁ /kategória 0 – 3 roky/
v súčasnosti mama na plný úväzok, no po nociach neúnavná hľadačka najkrajších
detských kníh u nás a za hranicami. Jej blog Malý pampúch sa dostal do desiatky najlepších
slovenských knižných blogov.
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ZDENKA WARADZINOVÁ /kategória 0 – 3 roky/
inšpiratívna knižná blogerka, ktorá sa doma snaží vychovávať budúcu knihomoľku Mimi.
Ich spoločné knižné tipy nájdete na blogu Mimi malá knihomilka.
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