Rozhovor s najaktívnejšími čitateľmi Staromestskej knižnice za rok 2021
V Staromestskej knižnici každoročne oceňujeme najaktívnejších čitateľov jednotlivých
pobočiek. Najaktívnejšou detskou čitateľkou je Lucia Palková z pobočky na
Karadžičovej, ktorá prečítala 170 kníh. Najaktívnejšou čitateľkou v kategórii dospelých
je Rozália Látalová z pobočky na Záhrebskej, ktorá prečítala 242 kníh a časopisov. S
najaktívnejšími čitateľkami sme pripravili krátky rozhovor o čítaní, nechajte sa
inšpirovať ich obľúbenými knihami.
Lucia Palková (9 r.)
Lucka, za necelý rok si prečítala 170 kníh - najviac zo všetkých detských
čitateľov, priemerne to vychádza približne 14 kníh za mesiac. Prezraď nám, ako
to stíhaš? Kedy čítaš? Pustíš sa do čítania hneď, ako si doma spravíš úlohy?
Aké je tvoje najobľúbenejšie miesto na čítanie?
Lucka: Viete čo, nečítam až po úlohách. Čítam hneď, ako prídem domov zo školy
(dospelí to, neviem prečo, neznášajú, hlavne pri jedení pri stole). Najradšej čítam
všade. Keď doobedujem, trvá mi aj ½ hodiny, kým sa presuniem z nepohodlnej stoličky
pri stole na gauč.
Podľa čoho si vyberáš knižky? Vymieňate si tipy na čítanie s kamarátkami, dáva
ti odporúčania mamina, knihovníčka alebo si vyberáš podľa obálky?
Lucka: Knihy si vyberám väčšinou podľa obálky, prečítam si text vzadu alebo sa
opýtam pani knihovníčky.
Pokračuješ v šľapajách svojho staršieho brata, ktorý sa v minulých rokoch stal
tiež naj čitateľom v pobočke na Karadžičovej. K čítaniu vás asi viedli rodičia,
zažívate spoločné rodinné čítanie, pri ktorom číta niekto z vás a ostatní
počúvajú? Rozprávate sa s bratom o prečítaných knižkách?
Lucka: Keď som bola malá, čítanie som neznášala, ale veľmi som túžila vyhrať
čitateľskú súťaž, v ktorej sa víťazi zúčastnili Noci s Andersenom. Rodičia mi povedali,
že koľko času strávim čítaním, toľko sa môžem hrať na tablete. Zrazu ma začalo čítanie
baviť, až som začala knihy doslova hltať. Rodičia boli radi, ale potom ich to prešlo.
Začala som čítať knihy hodiny a doslova som bola na nich prilepená. S bratom sa o
knihách veľmi nerozprávam.
Prečo si začala chodiť do Staromestskej knižnice? Je niečo, čo ti v knižnici
chýba (napríklad konkrétna knižka, časopis, spoločenská hra...) alebo máš návrh
na vylepšenie?
Lucka: Knižnica na Karadžičovej je k nám najbližšia a chodí tam brat. Ako vylepšenie
navrhujem tak ako v Martinuse (už ho veľmi dobre poznám) sedacie vaky.

Čoskoro sú tu Vianoce a prázdniny, to znamená viac času na čítanie. Aké knižky
by si odporučila svojim kamarátom, našim malým čitateľom?
Lucka: sériu Július Zebra (autor Gary Northfielde), Charlie – mačiatko, ktoré zachránilo
život
autorka Sheila Norton), Grázlik Gabo (autorka Francesca Simon), Dusty (autor Jan
Andersen).
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
Lucka: Nemáte za čo, aj mňa to tešilo. Konečne som sa mala s kým zhovárať o tomto

😊
PS: Píšem a ilustrujem aj vlastnú knihu. Dúfam, že raz skončí v Staromestskej knižnici

😉
Pani Látalová, za uplynulý rok ste opäť prečítali najviac kníh zo všetkých
čitateľov Staromestskej knižnice. Ako stíhate prečítať také množstvo kníh?
Rozália Látalová: Vždy som rada čítala a vzdelávala sa. Čítam niekedy denne. Keď
som unavená, tak pri čítaní odpočívam. Čítam aj popri práci v domácnosti a iných
povinnostiach.
Čo by ste odporúčali čitateľom, ktorí chcú viac čítať?
Rozália Látalová: Čitateľ musí mať chuť a vôľu, stačí sa do čítania len pustiť.
Poraďte našim čitateľom, ako si vybrať z množstva kníh, ktoré sú na trhu a v
knižnici? Čítate najnovšie knihy alebo si vyberáte aj staršie tituly? Pomáhajú
vám pri výbere rôzne knižné tipy v časopisoch?
Rozália Látalová: Ak čitatelia preferujú určitú svoju oblast, tak si sami vyberú. Aj pani
knihovníčka, aj v samotnom kníhkupectva im určite poradia s výberom v oblasti, ktorá
ich zaujíma, podľa ich koníčkov.
Máte nejakú osudovú knihu, ktorá Vás sprevádza životom alebo sa k nej
pravidelne vraciate?
Rozália Látalová: Osudovú knihu nemám, ale rada sa vraciam k dvom knihám:
Umberto Eco: Meno ruže a Mercè Rodoredová: Záhrada pri mori.
Prečo ste začali chodiť do Staromestskej knižnice? Je niečo, čo vám v knižnici
chýba alebo máte návrh na vylepšenie?
Rozália Látalová: Do knižnice chodím od základnej školy. Teší ma, že sa začali
nakupovať nové tituly. Tešilo by ma, keby sa aj skultúrnilo/ vynovilo prostredie v
knižnici, tak ako na Blumentálskej ulici.
Kniha je jedným z najobľúbenejších vianočných darčekov. Podeľte sa s nami o
Vaše knižné tipy na Vianoce.
Rozália Látalová: Výber knihy pod vianočný stromček nechám na individuálne
rozhodnutia. Každý má rád niečo iné. Zaujala ma aj stránka “Knihovníci Staromestskej
knižnice odporúčajú” (rubrika v Staromestských novinách, pozn. red.).

Kto má rád detektívky, tak je to napríklad Robert Bryndza, tituly Dicka Francisa z
dostihového prostredia. Odporúčam aj Gastona Lerouxa, jeho knihu Fantóm opery dobrodružný život fantastického architekta, speváka znetvoreného človeka, jeho
tajuplné príbehy.
Pre náročnejších čitateľov odporúčam významného japonského autora románov a
poviedok Haruki Murakami.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

