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 Во чест на роденденот на данскиот книжевник 

и еден од најголемите писатели на бајки, 

Ханс Кристијан Андерсен,2 април се празнува како 

светски ден на детската литература. 



 Ханс Кристијан Андерсен потекнувал од сиромашно семејство кое не 
можело да му овозможи редовно школување. Мајка му, која била 
перачка, исто така, потекнувала од сиромашно семејство. Таткото, пак, 
го користел секој слободен миг да му чита комедии, разни приказни и 
необични бајки. 

 Ханс имал 11 години, поради сиромашните семејни приходи, му се 
одложило содвтеното образование. Но, Ханс се обидувал самиот да 
состави мали приказни, комедии, рецитации и песни. Потоа им ги 
претставувал на другите деца во својот малечок куклен театар. 

 На 14 години, кога заштедил доволно пари решил да тргне во 
освојување на светот. Иако наидувал на тешкотии, сам и без скршена 
пара во џебот, без пријатели, сепак го продолжил патот. Не ја загубил 
волјата за подобар живот. Со својот посебен шарм ги придобил 
симпатиите на многу од богатите семејства 

 



 Првата книга со бајки ја објавил 1835 година. 
Искуствата што ги имал од сиромашниот 
живот и мноштвото предели што ги гледал 
обиколувајќи ја Европа, оживеале на 
чудесниот начин на Ханс Кристијан Андерсен.  

 Неговите приказни биле толку човечки, толку 
искрени, што го пропатувале сиот свет, 
влегувајќи во сите домови.  

 Својот трнлив пат низ животот и творештвото 
најдобро го оцртал со помош на сказната 
„Грдото пајче“, во 1843 година.  

 

   Во оваа приказна симпатично запишува: 

„Не е лошо да се родиш покрај бара заедно со 
патките, ако си се извел од јајце на лебед.“ 



 „Царевото ново руво“, „Оловниот војник“, 

„Малата сирена“, „Снежната кралица“, 

„Принцезата на зрно грашок“, „Девојчето 

со кибритчињата“ и „Палешка“ се само 

дел од неговите најпознати бајки, со 

универзални пораки, кои се раскажуваат и 

паметат со генерации. Неговите приказни 

се читливи, разбирливи и лесно ги пленат 

децата, но и возрасните. 





Бајките на Ханс Кристијан 

Андерсен се четиво што 

откако ќе го прочитате, во 

себе го носите во текот на 

целиот живот. Се јавува 

потребата за ново и ново 

препрочитување на овие 

текстови, кои се 

едноставни по својата 

форма, а повеќеслојни со 

пораките што ги носат во 

себе.  

Тоа што недостигало во 

неговиот живот го преточил 

во приказни што ја содржат 

хармонијата на светот.  



 Ако ја отвориме вратата кон читањето на вистински 
начин, на децата им отвораме волшебен свет на знаења 
и фантазија. 

 Низ читањето децата можат да  научат како да решаваат 
проблеми и да размислуваат критички. 

 Се развива чувството на емпатија и способност да се 
разберат себеси, но и другите.  

  Од многубројните воспитни влијанија на зајакнување на 
воспитната функција посебно се издвојува воспитната 
улога на литературата за деца (изборот на книги, 
сликовници, раскази, романи, новели, поезија, басни, 
бајки, списанија…).  

 Затоа е потребно постојано да им се чита на децата и да 
се создаде позитивно гледиште и љубов кон читањето. 

 На овој начин им се отвараат ширум прозорците 
кон светот и имаат светоглед.  

 Читањето ја има најголемата универзална моќ! 




