Dobrý večer, pán Andersen !
Staromestská knižnica usporiadala pre svojich malých čitateľov od 6 do 9
rokov súťaž Čítam, čítaš, čítame. Súťaž prebiehala od októbra 2005 do februára
2006 v štyroch pobočkách s detskou literatúrou. Víťazi Martin ŠVORC zo ZŠ s MŠ M.
R. Štefánika a Oliver MOROCZ zo ZŠ Vazovova, ktorí prečítali rovnaký počet 50
kníh, reprezentovali staromestských čitateľov v posledný marcový deň na akcii Noc
s Andersenom (2. 4. sa narodil H. CH. Andersen). Podujatie s celoslovenským
a celoeurópskym charakterom už po tretí raz organizovala riaditeľka Knižnice
Ružinov, PhDr. Darina Horáková, pre 30 detí z rôznych mestských častí Bratislavy
v knižnici na Miletičovej ul. Spolu s knihovníčkami a zdravotníčkou pripravili pre deti
rozprávkovú noc plnú zaujímavostí a dobrodružstiev.
Všetky deti privítala v knižnici rozprávkarka Filoména Krátka (Darina
Horáková) so svojimi asistentkami (tetami knihovníčkami). Po prečítaní rozprávky
Dievčatko so zápalkami sa deti pustili do modelovania, pod dohľadom skúseného
sochára Ferka. Z ich šikovných rúk vzišli čarokrásne lietajúce kufre, škaredé káčatká,
dievčatká so zápalkami, statoční cínoví vojačikovia, malé morské panny... Motívy
z Andersenových rozprávok uplatnili aj pri kresbe na tričká. Vedeli ste, že H. CH.
Andersen navštívil Bratislavu ? Bratislavský hrad dominoval na mnohých z nich .
Potom nasledovali hudobné tanečno-pohybové hry a diskotéka s Disco
Jarkou. Čo poviete na čítanie rozprávky Škaredé káčatko? V podaní tety Anky
Okapcovej to bol nezabudnuteľný zážitok. Deti intenzívne prežívali jej dramatický
prednes.
Medzitým všetkým ananásová torta a chutná večera a na záver paleta vtipov
a hádaniek s kníhpožičiavačkou regálovou - Jankou a čítanie pozdravov z iných
knižníc. Ešte upokojujúci spev na dobrú noc od víly Uspávanky a potom už sladký
spánok medzi knižkami.
Ráno rozprávanie zážitkov a knižno-sladký balíček na pamiatku, no a,
samozrejme, vlastnoručne vyzdobené tričko.
Dovidenia o rok, pán Andersen!
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