
 

 

                                                                                                         

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Bratislava 26.  05.  2017  

LINKA DETSKEJ ISTOTY, N. O.  (LDI) organizuje už 10. – jubilejný ročník detského čitateľského 

maratónu: Čítajme si... 2017. 

Kedy: v stredu 31. mája 2017 od 9:00 do 15:00 hod.  

Kde:  knižnice / školy / kluby na celom Slovensku 

Čo:  10. jubilejný ročník detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si“  

Vo stredu, dňa 31. mája 2017 sa bude konať už 10. jubilejný ročník najpočetnejšieho detského 
čitateľského maratónu na Slovensku s názvom ČÍTAJME SI. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty, n. 
o., ktorá aj týmto spôsobom reaguje na podnety detí z poradenskej Linky pre deti a mládež 116 111. Veľa 
hovorov, vyše 30 %, sa nedá označiť ináč ako "volanie" detí po väčšej pozornosti zo strany dospelých, 
telefonáty sa týkajú aj detských záujmov, nedostatku aktivít a nudy. 

Projekt ČÍTAJME SI má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre rozvoj 
osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, 
rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva 
možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám 
so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť 
pojmom. 

Projekt ČÍTAJME SI chce zatraktívniť knihu v detských očiach. Akciu spoločného čítania chceme využiť na 

prekonanie rekordu z minulého roka – 40 954 detí. Nie je to však len o lámaní rekordov, cieľom 

tohto 6-hodinového čitateľského maratónu je predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe. Tento Čitateľský 

maratón sa stáva medzi deťmi z roka na rok populárnejším – do prvého ročníka sa v roku 2008 zapojilo 2 

812 detí a v roku 2016 to bolo už spomínaných 40 954 detí – aj tento rok sa pokúsime prekonať náš 

minuloročný rekord. 

Počet čítajúcich detí podľa rokov: 

Čítať sa bude v mnohých knižniciach, školách a kluboch po celom Slovensku – a to v stredu 31. mája 2017 

od 9:00 hod. do 15:00 hod. a v Bratislave na Vysokej ul. v kníhkupectve Panta Rhei budú čítať deti z 
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bratislavskej ZŠ Wonderschool v Dúbravke s pani učiteľkou Petrou Patákovou. Od 15:00 – 16:00 hod. 

bude v kníhkupectve Panta Rhei diskusia na tému „Deti a čítanie“. Besedy sa zúčastní aj spisovateľ 

a autor viacerých úspešných kníh Dušan Dušek, ktorý bude spolu s deťmi čítať ukážky zo svojej knihy 

Pištáčik a príde aj ilustrátor Ďuro Balogh, ako aj zástupcovia Vydavateľstva SLOVART, kníhkupectva 

Panta Rhei a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Eva Dzurindová – riaditeľka Linky detskej istoty, 

n. o., psychológ, pedagógovia a ďalší hostia. 

Podujatie ČÍTAJME SI tento rok v kníhkupectve Panta Rhei bude už tradične moderovať Katka Brychtová. 

 

Výsledok čitateľského maratónu ČÍTAJME SI bude vyhlásený na záver diskusie, cca o 16:30 hod. - a kedy 
náš špeciálny hosť rozkrojí aj jubilejnú tortu. 

Krstnou mamou projektu je už od začiatku pani spisovateľka Oľga Feldeková. Ďakujeme špeciálne 

partnerom projektu, ktorí nám opakovane dobročinne pomáhajú realizovať tento detský čitateľský 

maratón: Vydavateľstvo SLOVART, kníhkupectvo Panta Rhei, KO&KA tlačiareň K-print, prepravná 

spoločnosť Geis, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a miestni organizátori, ktorými sú hlavne 

knižnice, školy a školské kluby. 
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič | 0918-964-468 | tana@ldi.sk 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) poskytuje pre deti a mládež na celom Slovensku nepretržite už 21 

rokov – non-stop, bezplatne a anonymne – dištančné poradenstvo prostredníctvom Linky pre deti a mládež 116 

111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. LDI pracuje aj s projektom Linka pre 

nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 a s projektom AMBER Alert Slovensko (Pohotovostný systém v SR 

na zvýšenie šancí vypátrania uneseného / nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia).  

 
LDI ďalej realizuje aj osobné intervencie – kde ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu pomoc v 
situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s dieťaťom ocitá; 
alebo terénnou formou v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA –  ide o odborné pracovisko určené 
rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli, alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii.  
 
Medzi naše ďalšie projekty patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu detských práv, napr. projekty na 
podporu Dohovoru o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečného internetu a PR udalosti pre verejnosť 
zamerané na podporu detských práv. 
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