Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
-

Čitateľský maratón odštartovali pri fontáne Zlatá rybka

Čadca (17. jún 2014) - V piatok 5. júna 2014 odštartoval v Čadci pri fontáne Zlatá rybka
siedmy ročník detského čitateľského maratónu pod názvom „Čítajme si... 2014“. Podujatie
pripravila Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja pre svojich malých čitateľov, ktorí sú členmi Kysuckého rozprávkového kráľovstva
a žiakov základných škôl mesta Čadca. Čitateľský maratón sa súbežne konal i na Základnej
škole M.R. Štefánika a na osemročnom Gymnáziu J. M. Hurbana.
Hlavným organizátorom siedmeho ročníka čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si...
2014“ je Linka detskej istoty pri výbore UNICEF v Bratislave, ktorej patrónkou sa stala
prozaička, novinárka, dramaturgička a známa humoristka Oľga Feldeková. Snahou
organizátorov akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im môže spríjemniť
chvíle voľna, podporiť ich fantáziu, prehĺbiť poznanie a vyvolať v nich pozitívne emócie. Do
čitateľského maratónu sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku s cieľom motivovať
deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. K podujatiu „Čítajme si... 2014“ sa
pridala aj Kysucká knižnica v Čadci a žiaci základných škôl (ZŠ): Rázusová, Komenského,
M. R. Štefánika, osemročné Gymnázium J. M. Hurbana a jednotlivci ZŠ Staškov, ZŠ
Clementisova z Kysuckého Nového Mesta i ZŠ E. A. Cernana z Vysokej nad Kysucou
a ďalších škôl kysuckého regiónu. Riaditeľka Janka Bírová, poverená vedením Kysuckej
knižnice v Čadci, slávnostne otvorila a rozbehla šesťhodinový maratón čítaním z knihy
Rozprávky Javorníckeho chodníka regionálneho autora Petra Kubicu. Podujatie podporilo
aj mesto Čadca. Primátor Milan Gura sa prihovoril detským čitateľom, povzbudil ich
sladkosťami a pripojil sa čítaným slovom.
Celoslovenský rekord z roku 2013, ktorý vytvorilo 36 321 čítajúcich detí vo veku od 10 do 15
rokov, prekonalo v aktuálnom roku 37 064 čítajúcich detí z toho 447 detí z Kysúc.
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