Do čitateľskej súťaže Staromestskej knižnice sa prihlásilo už takmer päťsto
detí
Staromestská knižnica sa rozhodla v októbri minulého roka vyhlásiť 2.ročník
čitateľskej súťaže pre deti pod názvom „Čítaš ,čítam, čítame .“Do súťaže , ktorá trvá
až do 28.2.2007, sa zapojili štyri pracoviská knižnice - Blumentálska, Karadžičova,
Záhrebská a Západný rad. Oproti minulému roku, kedy sa súťažiť rozhodlo 211 detí
zo staromestských materských a základných škôl, číta v tomto roku až 459 detí
.Minuloroční víťazi pritom v určenom období prečítali 50 kníh.
Čitateľská súťaž Staromestskej knižnice v Bratislave s názvom Čítam, čítaš,
čítame, je pre deti do 15 rokov. Podľa riaditeľky knižnice Judity Kopáčikovej, počtom
prihlásených je to už teraz vyše dvojnásobok celkového počtu detí, ktoré sa na
súťaži zúčastnili minulý rok (211), súťaž pritom končí až koncom februára. „Cieľom
súťaže je podporiť čítanie, ukázať deťom aj iné možnosti trávenia voľného času.
Zároveň im chceme prezentovať knihy ako zaujímavé, poučné a dobrodružné
médium a knižnicu ako miesto zmysluplného trávenia voľného času. Našou snahou
je aj odlákať deti od televíznych obrazoviek a počítačových hier a vypestovať u nich
návyk na pravidelné čítanie, či už v knižnici alebo doma,“ povedala Kopáčiková.
Druhý ročník súťaže prešiel oproti predchádzajúcemu menšími zmenami,
jednou z nich je aj posun hornej vekovej hranice z 9 na 15 rokov. V nasledujúcom
ročníku súťaže však už organizátori uvažujú o myšlienke zapojiť do čítania aj rodičov,
aby mohla čítať a súťažiť celá rodina.
Súťaž prebieha v troch kategóriách .Prvú tvoria deti materských škôl a prváčikovia zo
základných škôl. V druhej kategórii sú žiaci druhých až štvrtých ročníkov, do tretej sú
zaradení žiaci druhého stupňa základných škôl. Základnou podmienkou súťaže je
pritom prečítať minimálne päť kníh, za ktoré dostanú deti päť bodov Najusilovnejší
čitatelia budú známi v Týždni slovenských knižníc od 26. - 31. marca. „Víťazov
odmeníme hodnotnými knihami a budú mať možnosť reprezentovať našu knižnicu na
celoeurópskom podujatí „Noc s Andersenom“ v Knižnici Ružinov. Absolútny víťaz
postúpi do záverečného kola súťaže o Kráľa čitateľov Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorú vyhlásila Malokarpatská knižnica v Pezinku,“ dodala riaditeľka knižnice.
Súťaž sa koná iba v štyroch pobočkách knižnice, teda na Blumentálskej,
Záhrebskej, Karadžičovej a na Západnom rade. Piata pobočka na Panenskej ulici sa
špecializuje na prácu s náučnou literatúrou, slúži dospelým čitateľom a nemá
vytvorené oddelenia pre deti a mládež.
Na prvom ročníku čitateľskej súťaže, ktorý sa konal od októbra 2005 do
februára minulého roka, sa zúčastnilo 211 detí do deväť rokov, vrátane detí, ktoré
navštevovali posledný ročník materských škôl. Víťazmi minuloročnej súťaže sa stali
Oliver Morocz zo ZŠ Vazovova a Martin Švorc zo ZŠ Grösslingová so ziskom 50
bodov . Celkovo sa prečítalo 2 116 kníh. Tohtoročná súťaž určite posunie latku
výrazne vyššie.
Peter Kimijan
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