TLAČOVÁ SPRÁVA
Bra%slava 07. 05. 2018
LINKA DETSKEJ ISTOTY, N. O. (LDI) v spolupráci s partnermi, organizuje už 11. ročník detského
čitateľského maratónu: Čítajme si... 2018.
Čo: 11. ročník detského čitateľského maratónu s názvom ‘ČÍTAJME SI’
Kedy: v stredu 30. mája 2018 od 9:00 do 15:00 hod.
Kde: knižnice / školy / kluby na celom Slovensku
PR poduja_e: v Bra_slave v kníhkupectve Panta Rhei na Vysokej ul. od 15:00 do 16:30 hod., kde
na záver vyhlásime počet deb, ktoré sa tohtoročného čitateľského maratónu zúčastnili.
Zástupcovia médií sú srdečne vítaní.
Vo stredu dňa 30. mája 2018 sa bude konať už 11. 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 dea z poradenskej Linky pre de% a mládež 116111. Veľa hovorov, cca
30 %, sa nedá označiť inak ako "volanie" dea po väčšej pozornos% zo strany dospelých, telefonáty sa týkajú
aj detských záujmov, nedostatku ak%vít a nudy.
Projekt ‘ČÍTAJME SI’ má ambíciu posilniť ak%vity, ktoré podporujú čítanie u dea, pretože pre rozvoj
osobnos% 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 iden%ﬁkovanie sa s postavami, ponúka chvíle in%mity, možnosť byť sám so sebou,
relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomosa, porozumieť pojmom.
Projekt ‘ČÍTAJME SI’ chce zatrakavniť knihu v detských očiach. Akciu spoločného čítania chceme využiť na
prekonanie rekordu z minulého roka – 46 040 detí. Nie je to však len o lámaní rekordov, hlavným
cieľom tohto 6-hodinového čitateľského maratónu je predovšetkým pri_ahnuť de_ ku knihe. Tento
Čitateľský maratón sa stáva medzi deťmi z roka na rok populárnejším, kým do prvého ročníka sa v roku
2008 zapojilo 2 912 detí, v roku 2017 to bolo už spomínaných 46 040 dea. Aj tento rok sa pokúsime
prekonať náš minuloročný rekord.

Tabuľka znázorňuje počet čítajúcich deb podľa rokov:

Čítať sa bude v mnohých knižniciach, školách a kluboch po celom Slovensku v stredu 30. mája 2018 od
9:00 hod. do 15:00 hod. V rámci PR poduja_a k detskému čitateľskému maratónu sa stretneme od 15:00
do 16:30 hod. v Bra_slave na Vysokej ul. v kníhkupectve Panta Rhei, kde budú čítať a besedovať na tému
“De# a čítanie” žiaci a pani učiteľka Petra Patáková zo ZŠ Wonderschool v Dúbravke. Besedy sa zúčastní
spisovateľ a autor viacerých úspešných kníh pre de_ Pavol Weiss, populárny ilustrátor Jozef Gertli
‘Danglár’ a zavíta medzi nás aj herec Ondrej Kovaľ. Samozrejme nebudú chýbať ani zástupcovia
vydavateľstva SLOVART, kníhkupectva Panta Rhei, Eva Dzurindová – riaditeľka Linky detskej istoty, n. o.,
psychológovia, pedagógovia a ďalší hos_a.
PR poduja_e ‘ČÍTAJME SI’ v bra_slavskom kníhkupectve Panta Rhei bude už tradične moderovať skvelá
Katka Brychtová.
Výsledok detského čitateľského maratónu ‘ČÍTAJME SI’ bude vyhlásený na záver poduja_a (po sčítaní
počtu čítajúcich dea z celého Slovenska) približne o 16:30 hod.
Krstnou mamou podujab ‘ČÍTAJME SI’ je už od samého začiatku pani spisovateľka Oľga Feldeková. A
špeciálne poďakovanie patrí aj partnerom, ktorí nám každoročne bezplatne pomáhajú realizovať tento
detský čitateľský maratón: vydavateľstvo SLOVART, KO&KA tlačiareň K-print, prepravná spoločnosť Geis,
kníhkupectvo Panta Rhei, Slovenská asociácia knižníc, 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 | hsp://www.ldi.sk/
poduja%a/citajme-si/

_______________________________________________________________________________________________
Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) poskytuje pre de% a mládež na celom Slovensku nepretržite už 22
rokov – non-stop 24/7, bezplatne a anonymne – dištančné poradenstvo prostredníctvom Linky pre de_ a mládež
tel. č. 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. LDI zároveň prevádzkuje aj
Linku pre hľadané de_ tel. č. 116 000 a %ež nadväzujúci projekt AMBER Alert Slovensko (Pohotovostný systém v SR
na zvýšenie šancí vypátrania uneseného / nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia).
Linka detskej istoty realizuje aj osobné intervencie, kde ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu
pomoc rodinám v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s
dieťaťom ocitá; alebo aj terénnou formou v Centre výchovy k rodičovským zručnos%am ‘CESTA’ – ide o odborné
pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii.
Medzi ďalšie významné projekty Linky detskej istoty patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu práv deb, napr.
projekty na podporu Dohovoru o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečnejšieho internetu a PR udalos_
pre verejnosť zamerané na podporu a ochranu práv deb.

