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„ Č Í T A J M E  S I  2 0 1 8 “  
1 1 .  r o č n í k  " Č í t a j m e  s i . . . "  

30. mája 2018 od 9.00h do 15.00h 
 

 
 M a n u á l  

Z á k l a d n é  i n f o r m á c i e  o  p r o j e k t e  a  o r g a n i z a č n é  p o k y n y  
 

 

1) Prečo práve téma deti a čítanie? 

 
Linka detskej istoty prostredníctvom celoslovenskej telefonickej linky 116 111 a 116 000 prijíma hovory priamo od 
detí a získava informácie o ich prežívaní a problémoch tak, ako to cítia ony samé. Nie všetky sú o krízach, ktoré 
ohrozujú detský život. Veľká časť týchto hovorov je o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o nude či o nízkej 
kreativite detí. Nie je čítanie práve jednou z aktivít, ktoré podnecujú obrazotvornosť, rozvíjajú fantáziu, obohacujú 
slovnú zásobu, ovplyvňujú životné hodnoty...?  Myslíme si, že áno. Preto opätovne už po jedenástykrát 
prichádzame s podujatím, ktoré podporuje čítanie detí. Tvorcovia projektu dostali nápad pokúsiť sa každý rok o 
prekonanie počtu detských čitateľov z predchádzajúceho roku, aby do čítania pritiahli čo najväčší počet detí. 
 

2) Cieľ projektu. 

Cieľom podujatia je priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie 
poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Preto 
chceme v spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku ako i s partnermi projektu motivovať deti k čítaniu 
kníh a k pravidelným návštevám knižníc. 

Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. V jednotlivých mestách a 
obciach môžete na spoluprácu osloviť osobnosti späté s mestom či obcou, aby prišli podporiť deti v čítaní priamo 
na mieste podujatia.  

3) Pohľad späť. 

Po prvýkrát sa podujatie „Čítajme si...“ uskutočnilo v júni 2008. Bolo súčasťou projektu Tesco Charita roku 2008. 
Vtedy sa do čítania na 27 miestach Slovenska zapojilo 2 912 detí. V roku 2009 bol tento počet niekoľkonásobne 
prekročený, na 95 miestach Slovenska čítalo 10 798 detí. A každý ďalší rok počet čítajúcich detí pribúdalo. Minulý 
rok sme dosiahli najvyšší počet detí, ktoré sa do čítania zapojili, a to 46 040. 
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4 )  Základné informácie o  podujatí ČITAJME SI  2018 

 
1. Cieľom podujatia je podporiť záujem detí o knihy a čítanie zapojením čo najväčšieho počtu detí, ktoré budú 

čítať súčasne vo viacerých mestách a miestach Slovenska. 
2. Podujatie sa koná v spolupráci s miestnymi partnermi – poväčšine miestnymi knižnicami, školskými knižnicami, 

školami, ale i radnicou... 
3. Prihlasovanie účastníkov je prostredníctvom PRIHLÁŠKY na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ ,prosím, overte v 

ZOZNAME PRIHLÁŠOK na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/.  Dbajte na to, aby nedošlo k duplicitnému 
prihlasovaniu miest čítania, pretože niekedy knižnica nahlasuje viac škôl ako svoje miesta čítania a tie isté 
školy sa prihlasujú samostatne. Týka sa to aj predpokladaného počtu čítajúcich detí. 

4. Termín konania podujatia: 30. 5. 2018 od 9,00h do 15,00h. Doba trvania čítania je 6 hodín. Tzv. „hluché“ 
miesta sú prípustné (napr. ak v nejakom čase nie sú prítomné deti), avšak čítanie sa definitívne končí 
o 15.00h. 

5. Podujatie je určené najmä pre deti základných škôl. Vítaní sú aj starší záujemcovia o čítanie do 18 rokov. 
6. Každé čítajúce dieťa je po splnení podmienok započítané do konečného počtu čitateľov. 
7. Podmienkou započítania účastníka je vek do 18 rokov, prečítanie jednej strany z vybranej knihy a zaradenie 

do PREZENČNEJ LISTINY. Zoznam odporúčaných kníh je uvedený na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ .  
Môžete však čítať knihu aj podľa vlastného výberu.  

 
 

5) Miesto a priebeh podujatia. 

 
1. Miestom čítania sú predovšetkým knižnice, školy, môžu to byť aj kníhkupectvá, radnica a iné vhodné verejné 

priestory. Podujatie sa môže v jednom meste konať na viacerých miestach.  
2. Čitateľský maratón prebieha medzi 9.00h a 15.00h. Odporúčame miestnym partnerom dohodnúť si so školami 

harmonogram účasti – hlavne v prípade predpokladaného väčšieho počtu zúčastnených detí. 
3. Najskôr o 9.00h začne čítať prvé dieťa, začína čítať prvú stranu z vybranej knihy. Keď ju dočíta, pokračuje 

ďalší čitateľ ďalšou stranou a rovnako sa postupuje až do konca knihy. V prípade, že sa kniha prečíta do 
konca, môže sa čítať opäť od začiatku alebo sa pokračuje čítaním ďalšej vybranej knihy. 

4. V prípade, že bude na čítačke prítomná aj osobnosť, ktorá je spätá s Vašim mestom/obcou, môže to byť práve 
ona, kto odštartuje čítanie krátkym úryvkom z vybranej knihy, zopár slovami na tému čítania a knižníc alebo 
odpočítavaním sekúnd (POZOR, nezarátava sa do rekordu, keďže zarátať môžeme iba detských čitateľov). 
Toto je len niekoľko nápadov ako osobnosti do aktivity zapojiť, Vašej kreativite sa medze nekladú . 

5. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní čítania musí byť zaregistrované do PREZENČNEJ LISTINY, zapíše ho buď 
učiteľ alebo sa zapíše samo. 

6. Knižnica / škola môže využiť veľký plagát DIPLOM ČÍTAJME SI 2018 na podpisy pre čítajúce deti - nie je to 
však podmienka. Diplom aj prezenčné listiny zostávajú na mieste čítania. Niektoré knižnice a školy si 
nechávajú plagáty zavesené vo svojich priestoroch po celé roky, odkedy sa do tohto čítania zapojili. 

7. Čítanie končí najneskôr  o 15.00h. 
8. Miestny partner následne nahlási počet zúčastnených detí pracovníkom Linky detskej istoty, n. o. ihneď ako 

má jasné počty čítajúcich detí a to ideálne do 15,30,najneskôr  do 15,45h  – podrobnejšie  v článku 7.  
9. Výsledky rekordu budú zverejnené na  webovej stránke  www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ po ukončení podujatia 

v ten istý deň. 

http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/
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6) Miestny partner - spoluorganizátor akcie, poverený profesionálnym dohľadom.  

 
Spoluorganizátorom podujatia môže byť knižnica, školská knižnica, centrá voľného času, iné mládežnícke 
organizácie... v zastúpení svojich pracovníkov. 
Ak sa škola zúčastňuje čítania mimo svojich priestorov (najčastejšie v knižnici), zabezpečí pedagogický dozor a 
presun žiakov na miesto podujatia na základe časového harmonogramu dohodnutého s knižnicou. 
Školy si môžu zorganizovať podujatie ako miestny partner vo svojich priestoroch. 
 

7) Spolupráca miestneho partnera. 

 
1) Miestni partneri vyberú a zabezpečia knihu na čítanie.  
2) Miestni partneri zabezpečia fyzickú prítomnosť pracovníka - GARANTA (svedka rekordu) na mieste realizácie 

čítania. 
3) Miestny partner zabezpečí registráciu detí, ktoré sa čítania zúčastnia, a to na PREZENČNEJ LISTINE (na 

stiahnutie na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ ). Po čítaní vyplnenú prezenčnú listinu neposielajte na Linku 
detskej istoty, je podkladom pre vyplnenie  VÝSLEDKOVEJ LISTINY  (na stiahnutie na 
www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ ) 

4) Miestny partner nahlási ihneď, t.j. bezprostredne po ukončení čítania počet čítajúcich detí (aj keď sa čítanie 
skončí pred 15.00h). Najneskôr však do 15.45.h prostredníctvom: 
- telefonátu na číslo 0918 770 066(O2),  0918 880 066(O2) 
- SMS  na mobilné číslo 0918 914 700(O2), 0918 880 066(O2), 0918 770 066(O2), 
- e-mailu na adresu citajmesi@ldi.sk 

           v tvare mesto/obec, presný názov miesta/pobočky, počet zapojených detí (presný názov 
miesta/pobočky  uveďte  tak, ako ste uviedli v prihláške). 

      !!!Upozornenie!  Dbajte na to, aby výsledky neboli nahlasované  duplicitne. Miestny partner, ktorý podal 
prihlášku, podáva aj výsledky.  

5) Miestni partneri potvrdia následne počet čítajúcich detí aj prostredníctvom garantom podpísanej 
VÝSLEDKOVEJ LISTINY  najneskôr do piatku 1.júna 2018  -  formou scanu alebo foto na adresu 
citajmesi@ldi.sk 
Výsledkové listiny sú podkladom k definitívnemu potvrdeniu počtu čítajúcich detí za rok 2018. Zároveň sú 
podkladom pre zlosovanie knižiek pre zúčastnené knižnice či školy. 

6) Pokiaľ bude vo Vašich  regionálnych médiách uverejnená akákoľvek informácia o Vašom podujatí, prosím, 
pošlite nám o tom informáciu mailom. Týka sa to aj fotografií alebo zaujímavých situácií, ktoré sa Vám  pri 
tomto podujatí vyskytli. 

7) Kreativita a operatívnosť miestnych partnerov  je vítaná.  
 

8) Úlohy celoslovenského organizátora 

 
1) Organizačné a administratívne úkony.  
2) Zabezpečenie propagačného  plagátu  - POZVÁNKY veľkosti A4 v elektronickej forme na stiahnutie na 

www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ 
3) Distribúcia plagátu DIPLOM ČÍTAJME SI 2018, na ktorý sa budú  čítajúce deti podpisovať.  
4) Distribúcia  informačnej záložky pre zúčastnené deti.  
5) Elektronické formáty PRIHLÁŠKY, PREZENČNEJ LISTINY A VÝSLEDKOVEJ (na stiahnutie 

www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ ) 
6) Tlačová správa  o podujatí a jeho výsledku. 
 

9) Zoznam potrebného materiálu na mieste čítania 

 
1) Kniha podľa výberu miestneho partnera ( pozrite si zoznam odporúčanej literatúry) 
2) Plagát „Diplom Čítajme si 2018“ pre každú zapojenú knižnicu (pobočku) 
3) Prezenčné listiny  pre účastníkov čítania. 
4) Výsledková listina - potvrdzuje garant  
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