HODNOTIACA SPRÁVA ADVENTNÝCH ČÍTANÍ v roku 2019
V decembri 2019 realizovalo o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM s hlavným partnerom projektu NIVEA a
s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja „ Adventné čítania“. Tento projekt je zameraný na
rodinné väzby a prepojenia, prebiehal počas celý adventný čas v krásnej atmosfére nastávajúcich vianočných
sviatkov po celom Slovensku.
Rozposlali a rozdali sme propagačný materiál v podobe vianočných pohľadníc, ktoré deti mohli použiť
aj ako záložky do kníh a pre rodičov adventné bulletiny. Všetky prihlásené subjekty dostali jednotný plagát, v
ktorom si mohli doplniť o svoje údaje o čítaní.
Tento projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho
zdravia detí a mládeže. Motto projektu „Čítajme deťom 20 minút každý deň!" je cestou a motiváciou, aby sme
sa pokúsili z našich detí vychovať duchovne a tvorivo bohatých ľudí. Konkrétne sme realizovali tieto čítania
Adventné čítanie
7. 12. 2019 o 10:00 hod.
Park zabudnutých susedov, Zvole
Adventné čítanie
9. 12. 2019 o 10:00 hod.
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Adventné čítanie
9. 12. 2019 o 14:15 hod.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystri
Adventné čítanie
11. decembra 2019
Liečebný dom Marína v Kováčová
Adventné čítanie
12. decembra 2019
Kultúrny dom Hriňová
Adventné čítanie
13. decembra 2019
Kultúrny dom Zvolenská Slatina
Adventné čítanie
14. 12. 2018 o 1:00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Sliač

Projekt podporil Banskobystrický samosprávny kraj a firma Nivea. Projektu sa konkrétne zúčastnili

okrem našich modelových čítaní sa do projektu prihlásili aj mestá, knižnice a školy z celého Slovenska. / Košice,
Bratislava, Prešov, Bojnice, Kremnica, Nové Zámky, Martin, Žilina, Prievidza, Čadca, Trenčín, Humenné, Poprad,
Budča, Svidník, Dunajské Streda, Pukanec, Novosad, Zátmutov, Liptovský Mikuláš a mnohé ďalšie mestá.
Adventné čítania priniesli deťom darčeky v podobe krásnych príbehov a stretnutí s milými ľuďmi a knihami. Začínali
sme v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene, pokračovali sme Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici,
v utorok sme čítali v Mestskej knižnici mesta Piešťany, ďalší deň v Liečebnom dome Marína v Kováčovej, potom
sme sa premiestnili do Kultúrneho domu v Hriňovej. Vo Zvolenskej Slatine sme si pri vianočnom stromčeku
zaspomínali aj na spisovateľku Máriu Ďuríčkovú, ktorá sa v tejto obci pred 100 rokmi narodila. Našu cestu
adventných dní za deťmi sme zavŕšili v Mestskom kultúrnom stredisku na Sliači. Stretnutie bolo nielen o čítaní, ale
aj o spomienkach, heligónkach, píšťalkách, speve a výbornej predvianočnej atmosfére. Ďakujeme všetkým
čítajúcim hosťom a účinkujúcim za krásnu atmosféru a za podporu, ktorú nám ako hlavný partner projektu poskytla
firma Nivea.

