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Literatúra intencionálne určená pre detského recipienta sa v slovenskom kultúrnom priestore
začína  konštituovať  ako  umenie  od  20.  rokov  minulého  storočia.  Okrem  estetických
a konvenčných didaktických tendencií do nej prenikajú rôzne, neraz protichodné myšlienkové
prúdy.
V povojnovom období dochádza k prehodnocovaniu ideového smerovania v spisbe pre deti, k
snahe odpútať sa od religiózno-nacionálneho zamerania značnej časti tvorby 30. a 40. rokov
a čiastočnému  nadväzovaniu  na  predvojnovú  proletársku  a  tendenčnú  literatúru.  Uvedené
súviselo  najmä  s forsírovaním materialistického  svetonázoru  a výchovou detskej  populácie
k ateizmu, ktorú priniesol nástup nového socialistického poriadku.
Prostredníctvom  kníh  a periodickej  tlače  bolo  z pohľadu  vládnucej  moci  možné  deti
ideologicky formovať a vychovávať z nich presvedčených prívržencov režimu. Svedčí o tom
nielen ideovo-umelecká koncepcia súdobej pôvodnej a prekladovej produkcie, ale aj charakter
detských  časopisov,  ktoré  sa  významným  spôsobom  podieľali  na  kreovaní  čitateľských
kompetencií slovenských detí, na ich estetickej a etickej výchove. Okrem dôsledného výberu
textov  na  preklad,  (ktoré  nezriedka  podmieňoval  pôvod  autora)  a písaného  i nepísaného
ohraničenia tematického univerza domácich autorov, je možné tieto snahy badať aj v podobe
priamych apelov zo strany spisovateľov, redaktorov, ako aj predstaviteľov štátnej moci na
stránkach časopisov pre nedospelé  publikum.  Predmetom nášho bádania  sú predovšetkým
periodiká  Slniečko a Pionier, ktoré od svojho vzniku resp. obnovenej produkcie na prelome
60.-tych a 70.-tych rokov do konca 80.-tych rokov 20. storočia poskytujú vzhľadom na ciele
výskumu bohatú materiálovú bázu.
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