Deviaty ročník čitateľského maratónu „Čítajme si“ sa uskutoční 2. júna
/tlačová správa/

V Žiline, 24.5.2016
Vo štvrtok 2. júna 2016 sa bude konať už 9. ročník najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu na Slovensku s názvom „Čítajme si...“. Organizátorom akcie je
Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, bude opäť jej súčasťou.
„Projekt „Čítajme si...“ má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože
pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha
poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby,“ povedala
Michaela Guldanová z Linky detskej istoty. Ako tiež prezradila, vytvára priestor pre
tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle
intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií,
inšpirácií, vedomostí, porozumenie pojmov.
Projekt „Čítajme si...“ chce zatraktívniť knihu v detských očiach. „Akciu spoločného čítania
chceme využiť na prekonanie rekordu z minulého roku. Nie je to však len o lámaní rekordov,
cieľom tohto čitateľského maratónu je predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe,“ doplnila
Guldanová.
Aj v tomto roku sa bude čítať na viacerých miestach Slovenska, a to vo štvrtok 2. júna 2016
od 9.00 do 15.00 h. Krajská knižnica v Žiline bude tohtoročný čitateľský maratón
organizovať v spolupráci s OC Aupark Žilina v jeho priestoroch.
O sprievodný program počas čitateľského maratónu sa postarajú naši hostia: Martin Barčík,
autor detskej knižky Baltazár Banán, ktorý bude deti povzbudzovať k čítaniu od 9.00 h,
komik Juraj „Šoko“ Tabaček, známy z televízie a z formácie 3T – Tri tvorivé tvory.
Atmosféru v OC Aupark spríjemní svojou prítomnosťou od 12.00 h. A
nakoniec canisterapeutka Martina Michalková z n.o. Zmysel života so svojimi psíkmi spestrí
záver programu.
Minulý rok sa na Slovensku do akcie zapojilo až 38 383 detí. Prekonáme tento rok rekord?
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