Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Škôlkarka Mária získala mimoriadnu cenu, prečítala 43 kníh!

Čadca (2. október 2015) –Ako každý rok, i tento rok s padajúcim lístím prišiel čas
korunovať novéhoKráľa čítaného slova 2015. Titul udeľuje Kysucká knižnica v Čadci (ďalej
knižnica) detským čitateľom za najväčší počet prečítaných kníh v období marec až august.
Slávnostné odovzdanie žezla sa uskutočnilo 24. septembra v knižnici, ktorej zriaďovateľom je
Žilinský samosprávny kraj. Tých, ktorí splnili podmienky súťaže a zapojili sa aktívnym
čítaním kníh z fondu knižnice, bolo naozaj dosť. „Súťaž dokazuje, že i keď doba je
pretechnizovaná, deti stále radi siahajú po dobrej knihe či encyklopédii.“, dodáva
spoluorganizátorka Petronela Gavenčiaková. To potvrdzuje i víťazný počet prečítaných kníh,
ktorý patrí Tamare Kaličákovej zo Základnej školy (ZŠ) Rázusová, ktorá v kategórii vo veku
od 11. do 15. rokovprelúskala v období 6 mesiacov 138 kníh.Kamila Davidová zo ZŠ M. R.
Štefánika viedla v prvej kategórii vo veku od 7 do 10 rokovs počtom 63 prečítaných kníh.
Aby koruna bola udelená spravodlivo a múdro,museli víťazky ešte správne zodpovedať
otázky z literatúry. Okrem koruny, žezla a vecných cien získali čitateľky výsady kráľa, a to:
bezplatný členský poplatok na jeden rok, prednostné právo zúčastniť sa Andersenovej noci
2016 a účasť na Celoslovenskom sneme kráľov čítaného slova 2015. Porota po prvýkrát
udelila i mimoriadnu cenu škôlkarke Chiare Márii Padychovej za 43 prečítaných kníh.
„Tešíme sa, že i takouto mimoriadnou cenou môžeme povzbudiť malých začínajúcich
milovníkov kníh. Je to zároveň ocenenie rodičov, ktorí majú možnosť a venujú svoj čas svojím
deťom spoločným čítaním kníh,“ upresňuje Petronela Gavenčiakováa zároveň pozitívne
hodnotí podujatie: „Zúčastnených súťažiacich bolo naozaj veľa, okrem prvých troch miest
v oboch kategóriách sme udelili 20 pamätných listov malým čitateľom, ktorí sa síce
„neprečítali“ k prvým trom miestam, ale ich čitateľské výkony stáli za povšimnutie
a nezaostávali za ocenenými. Každý rok sa tešíme na túto krásnu udalosť, na ktorej sa
dozviememnožstvo zaujímavých vecí. Napríklad i to, že čítanie pod perinou s baterkou
praktizuje i táto generácia a mnoho detí popri čítaní začína s vlastnou tvorbou básničiek
a príbehov.To nás motivovalo pozvať deti do klubu Kamčo, kde sa budú oboznamovať
s novými knižnými titulmi a stretávať sa so spisovateľmi. Tí im budú pomáhať s písaním
a vlastnou tvorbou. Prvé stretnutie organizujeme už v októbri (viac na www.kniznicacadca.sk).“
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