
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Bratislava 5. 5. 2014 
 

5. 6. 2014 sa uskutoční 7. ročník čitateľského maratónu 
 

Vo štvrtok, dňa 5. júna 2014 sa bude konať už 7. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského 

maratónu na Slovensku s názvom ČÍTAJME SI... Organizátorom akcie je Linka detskej istoty pri 

SV UNICEF, 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, 
porozumenie pojmov.  
 

Projekt ČÍTAJME SI... chce zatraktívniť knihu v detských očiach. Akciu spoločného čítania chceme 
využiť na prekonanie rekordu z minulého roku. Nie je to však len o lámaní rekordov, cieľom tohto 
čitateľského maratónu je predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe.  
 

 
Aj v tomto roku sa bude čítať na viacerých miestach Slovenska, a to vo štvrtok 5. 6. 2014 od 9.00h do 

15.00h. Zapojí sa aj škola pre nevidiace deti v Levoči, ktorá bude čítať z knihy v brailovom písme. V 

Bratislave na Poštovej ul. v Panta Rhei budú od 13.00 - 15.00h čítať deti zo školy z Devína a zo školy s 

poruchami reči v Petržalke. Od 15.00 - 16.30h bude v Panta Rhei diskusia na tému deti a čítanie. Zúčastnia 

sa Emka a Grétka, predstaviteľky Mimi a Lízy z rovnomennej knihy  K. Kerekesovej, K. Molákovej a A. 

Salmela, krstná mama projektu Oľga Feldeková, zástupcovia vydavateľstva Slovart a kníhkupectva Panta 

Rhei, Eva Dzurindová z Linky detskej istoty, Viera Némethová z knižnice v Petržalke, Petra Mišáková , ktorá 

bude hovoriť o biblioterapii (terapia čítaním), pedagógovia, školský psychológ a ďalší zaujímaví hostia. 

Podujatie bude moderovať Katka Brychtová.  

Výsledok čitateľského maratónu ČÍTAJME SI... bude vyhlásený na záver diskusie, cca o 16.30h.  

 

Krstnou mamou projektu je od začiatku pani Oľga Feldeková. Partnermi sú Vydavateľstvo Slovart, 

Kníhkupectvo Panta Rhei, OZ e-Slovensko, tlačiarne Willmark a KO & KA, Slovenská asociácia knižníc a 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a miestni organizátori, ktorými, sú hlavne knižnice a školy. 
 

INFORMÁCIE O LINKE DETSKEJ ISTOTY:  

Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000, vznikla ako národný projekt 
Slovenského výboru UNICEF v roku 1996. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane 
víkendov a sviatkov. Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti, mládež a ich rodičov z celého Slovenska. 
Jej hlavným cieľom je poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku okamžitý kontakt v situácii, keď má potrebu 
komunikovať, alebo poradenstvo v jeho krízovej či stresujúcej situácii. Denne odborne zrealizuje približne 70 až 
100 telefonátov. Viac informácií nájdete na www.ldi.sk. 

 

 

 

 

Linka detskej istoty pri SV UNICEF  
Nám. SNP 13, P.O.Box 52, 8410 00 Bratislava 1, Tel. +421/2/5292 7518 

ldi@unicef.sk,www.ldi.sk 
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