Čítalo 638 súťažiacich
Staromestská knižnica vyhodnotila 3. ročník veľkej čitateľskej súťaže: Čítam,
čítaš, čítame. Do súťaže sa zapojili, tak ako po predchádzajúce roky, štyri pracoviská
knižnice – Blumentálska, Karadžičova, Záhrebská a Západný rad. Súťaž prebiehala v
čase od 1. 10. 2007 do 29. 2. 2008.
Tretí ročník prešiel oproti predchádzajúcemu ročníku malou úpravou. Okrem
hlavnej podmienky získať 5 bodov, mohli súťažiace deti získať aj body - bonusy
nielen za prečítané knihy, ale aj za získanie každého nového čitateľa či už kamaráta,
alebo rodinného príslušníka. Takto sa podarilo rozšíriť rady čitateľov Staromestskej
knižnice o 28 nových čitateľov. Ďalší bonus mohli získať za nakreslenie obrázku
z jednej prečítanej knihy. O tom, že deti kreslili ostošesť svedčí i 127 nakreslených
výkresov.
V 3. ročníku súťažilo o 184 detí viac ako v predchádzajúcom ročníku a
prečítali dovedna 6 159 kníh, čo je takmer o tisícku viac. Teší nás, že sa nám do
súťaže podarilo zapojiť i 72 deti s problémami čítania zo Základnej školy na Jelenej
ul.
Súťažilo sa v 3 kategóriách. Najzastúpenejšou bola 2. súťažná kategória, deti
2. – 4. tried základnej školy, ktoré čítanie baví najviac.
Vyhodnotenie na úrovni jednotlivých pobočiek prebehlo v Týždni slovenských
knižníc (od 10. 3. – 16. 3. 2008). Absolútnou víťazkou za celú knižnicu je naša
staronová víťazka z minulého roku Lucia Suchá (čitateľka z našej pobočky na
Karadžičovej ul.), ktorá zdvojnásobila svoj vlaňajší rekord a podarilo sa jej získať
neuveriteľných 112 bodov. V druhej kategórii sa víťazkou stala Barbora Mikulová
(navštevuje pobočku na Západnom rade 5) a prvú kategóriu reprezentuje najmenší
čitateľ, len štvorročný Matúš Kúšik (pobočka Západný rad 5), ktorému s čítaním
pomáhajú aj obaja rodičia.
Na záver nám nezostáva nič iné, iba poblahoželať víťazom. V tomto prípade
je však víťazom každý, kto sa do súťaže prihlásil. 6 159 prečítaných kníh je pekné
číslo a svedčí o narastajúcom záujme detí o knihy a čítanie.
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