Víťazi prečítali 50 kníh
Staromestská knižnica vyhlásila v októbri2005 premiérovu čitateľskú súťaž pre
deti do 9 rokov „Čítam, čítaš, čítame“. Do súťaže, ktorá trvala do 28. 2. 2006, sa
zapojili štyri pracoviská knižnice – Blumentálska, Karadžičova, Záhrebská a Západný
rad. Celkovo súťaž pritiahla približne 180 detí zo staromestských materských, ale aj
základných škôl.
Za každú prečítanú knihu získali jeden bod. Podmienkou pre zaradenie do súťaže
bolo prečítať minimálne päť kníh. Čím viac kníh deti prečítali, tým viac bodov získali.
Víťazmi tejto súťaže sa stali Oliver Morocz zo ZŠ Vazovova a Martin Švorc zo
ZŠ Grösslingova so ziskom 50 bodov. „Čítať ma baví, najviac ma zaujali príbehy
z cyklu Všetky moje strašidlá. Chodili sme do knižnice s našou triedou, kde čítali
skoro všetky deti,“ povedal 8-ročný Oliver. Spoluvíťaz, teraz už 10-ročný Martin, dal
podnet k tejto súťaži tým, že sa v minulom roku zúčastnil celoslovenskej súťaže
Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! Druhé miesto obsadila Danka Darmová, ZŠ
Vazovova – 40 bodov, tretie miesto obsadili Nastasia Bálintová a Emília Žittňanová
zo ZŠ Dubová. Obe získali zhodne 33 bodov. Výber kníh bol ľubovoľný, deti si mohli
vybrať to, čo ich zaujímalo. Veľkým úspechom tejto súťaže bol fakt, že malí čitatelia
„prelúskali“ v danom období takmer 2000 kníh, čo je v dnešnej dobe, núkajúcej
mladej generácii množstvá počítačových hier, naozaj krásne číslo.
Víťazi súťaže z radov žiakov základných škôl získavajú navyše ešte jeden
bonus. Budú reprezentovať čitateľov Staromestskej knižnice na celoeurópskom
podujatí „Noc s Andersenom“, ktorú pre svojich čitateľov organizuje dňa 31.3..
Knižnica Ružinov. Noc strávenú pod dohľadom knihovníčok a zdravotníckeho
personálu v knižnici Ružinov na Miletičovej ulici vo svete rozprávok a kúziel strávia
v jeden deň – noc aj iné deti v 400 knižniciach v celej Európe.
Nemôžeme nespomenúť ani kategóriu detí – škôlkárov. V tejto kategórii
zvíťazil Maroš Dvorský so ziskom 39 bodov, (MŠ Pivoňkova), Terka Vicianová 18
bodov (MŠ Kuzmányho), Ladislav Hubáček 12 bodov (MŠ Karadžičova).
Víťazi boli odmenení vecnými darmi v podobe pekných knižiek, ktoré do
súťaže venovala spoločnosť Mapa Slovakia, s.r.o. a diplomami. Ani ostatní súťažiaci
však nevyšli naprázdno, každému zúčastnenému sa ušla navyše aj sladká odmena.
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