Výročná správa o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM za rok 2019

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, o.z. bolo založené za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb
a to hlavne služieb pri tvorbe, rozvoji , ochrany, obnovy, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, o.z. bolo zaregistrované 11. 09. 2009 Ministerstvom vnútra SR pod
značkou: VVS/1-900/90-32837

Hlavným cieľom o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM je:
- popularizácia čítania deťom a mládeži nahlas v Slovenskej republike a podpora širokého prístupu detí a
mládeže ku kultúrnym hodnotám
- napomáhanie správnemu psychickému a emocionálnemu vývoju detí a mládeže, pomoc pri vytváraní
vhodných charakterových vlastností, vzorov morálneho chovania a formovanie návyku čítať si aj v
dospelosti
- iniciovanie vzdelávacích a náučne-zábavných programov pre deti a mládež na školách, materských
školách a iných výchovne-vzdelávacích inštitúciách - podpora a propagácia akcií verejného čítania
- vydavateľská a nakladateľská činnosť - organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích
akcií
- poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti - organizovanie výstav, veľtrhov,
prehliadok, predajných a obchodných akcií

Čítajme deťom 20 minút každý deň! Každý deň bude o zážitok krajší.
Občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, ako hlavný organizátor, s finančnou podporou
hlavného partnera, Fondu na podporou umenia, partnera NIVEA, Banskobystrického samosprávneho
kraja s pomocou Slovenskej asociácie knižníc, v 74 mestách a obciach SR, realizovalo v r. 2019 PIATY
TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SR , SLOVENSKO ČÍTA ČESKÝM DEŤOM a ADVENTNÉ ČÍTANA.
Občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM chce nás všetkých vrátiť ku knihám a k
spoločne prežitým chvíľam, kedy sa upevňujú rodinné vzťahy a životné hodnoty. Zaujali nás projekty, ktoré
už naplno fungujú niekoľko rokov v Poľsku a ČR. Oslovili, nás čistotou zámeru, potrebou tohto typu
oslovenia najmladšej generácie a tak trochu nahlodali aj rodičovské svedomie, koľko sme toho schopní,
ochotní a disponovaní venovať našim deťom. Nie je ľahké v tomto technicky vyspelom a komplikovanom
svete vychovávať deti, ukázať im smer, dať možnosti voľby, aby to necítili ako obmedzenie, ale ako nežnú
rodičovskú navigáciu. Aby si vybrali pre seba správnu cestu a aby sme pre ich duše, fantáziu a snenie
urobili, čo je v našich rodičovských možnostiach a silách.
Motto projektu: „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“ je motiváciou, aby sme z našich detí
vychovali duchovne a tvorivo bohatých ľudí, prípadne sme sa o to aspoň pokúsili. Je aj cestou k tichu
rodinnej intimity, komunikácii detí a rodičov, detí a starých rodičov, ale aj detí a detí navzájom. Hrdinom
projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM je rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie
komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou
harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne
prežitého.

PREHĽAD ČINNOSTI A TVORBY o.z. CSČD ZA ROK 2019
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, o.z. sa v r. 2019 venovalo viacerým aktivitám:
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM - PIATY TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
3. – 9. júna 2019
Patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska
Slovensko číta českým deťom
1.– 4. októbra 2019
S čítaním do školy
2. 9. 2019
ADVENTNÉ ČÍTANE
December 2019
Občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM bolo založené v roku 2009 a od roku 2011
realizuje čítania pre zdravé a choré deti po celom Slovensku. V roku 2012 aj 2013 sme realizovali 18 čítaní,
v roku 2014 až 23 čítaní na Slovensku a aj v Prahe. Keďže sa snažíme o čo najintenzívnejšie oslovenie
širokej verejnosti, vyhlásili sme v roku 2015. PRVÝ TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
a v tomto roku od 3. do 9. júna prebehol už PIATY TÝŽDEŇ ČÍTIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
nad ktorým opäť prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky J. E. pán Andrej Kiska.
Hlavným partnerom 5. Týždňa čítania deťom v SR je Fond na podporu umenia, ktorý tento projekt
finančne podporil z verejných zdrojov. Vďaka pomoci vedenia Slovenskej asociácie knižníc, ktorá
nám pomáha s propagáciou a realizáciou projektu vo svojich členských knižniciach po celom
Slovensku, rozdistribuovali sme 15 000 ks záložiek, 6 000 ks bulletinov. Veľkú pomoc máme aj u
nášho partnera, značky NIVEA, s ktorou zdieľame spoločné myšlienky a hodnoty. Aj vďaka jej
podpore v rámci kampane NIVEA SA STARÁ O RODINU sa o našom projekte dozvedá stále viac ľudí.
Ozývajú sa jednotlivé knižnice, ale aj materské a základné školy, ktoré sa pripájajú svojimi
vlastnými aktivitami, čítaniami k nášmu projektu. Adventné čítanie v tomto roku podporil aj
Banskobystrický samosprávny kraj.

„Čítajme deťom 20 minút každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší!“

PIATY TÝŽDEŇ ČÍTIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja
Kisku.
Hlavným našim partnerom je Fond na podporu umenia, ktorý tento projekt finančne podporil z verejných
zdrojov. Ďalším podporovateľom bol Vyšehradský fond. Vďaka pomoci Slovenskej asociácie knižníc, ktorá
nám pomáha s propagáciou a realizáciou projektu vo svojich členských knižniciach po celom Slovensku,
rozdistribuovali sme 20 000 ks záložiek, 10 000 ks bulletinov. Veľkú pomoc máme aj u nášho partnera,
značky NIVEA, s ktorou zdieľame spoločné myšlienky a hodnoty. Aj vďaka jej podpore v rámci kampane
NIVEA SA STARÁ O RODINU sa o našom projekte dozvedá stále viac ľudí. Ozývajú sa jednotlivé knižnice,
ale aj materské a základné školy, ktoré sa pripájajú svojimi vlastnými aktivitami, čítaniami k nášmu
projektu.
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM bolo v r. 2019 vyhlasovateľom PIATEHO TÝŽDŇA ČÍTANIA DEŤOM V
SLOVENSKEJ REPUBLIKE , ale aj realizátorom vlastných modelových čítaní. Realizovali sme ich v týchto
mestách:

Košice čítajú deťom

3. júna 2019 o 10:00 hod. v Knižnici pre deti a mládež Košice

Bratislava číta deťom

4. júna 2019 o 9:00 hod. Prezidentský palác, Bratislava

cca: 150 detí

cca 50 detí

Piešťany čítajú deťom

5. júna 2019 o 10:00 hod. v Mestskej knižnici mesta Piešťany

Banská Bystrica číta deťom

6. júna 2018 o 10:00 hod. v Thurzovom dome

cca: 160 detí

cca 160 detí

Sliač číta deťom

7. júna 2019 o 10: 00 hod v obradnej sieni mesta Sliač

cca: 150 detí

V jednotlivých mestách sme spolupracovali na prípravách akcie s vedením Mestských úradov. Hosťami programov v r. 2019 boli:
Andrej Kiska, prezident SR - Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice - Viktória Sedláková, herečka - Peter Čisárik,
ilustrátor a scénograf - Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice - Milan Kolcun, autor kníh, sprievodca
a moderátor - Viera Kučerová, herečka, zakladateľka o.z. CSČD - Daniel Hevier, spisovateľ - Mária Števková, vydavateľka Vladimír Šimko, generálmajor – Petra Nagyová Džerengová, spisovateľka - Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR
- Ján Uličiansky, spisovateľ - Tereza Nvotová, dokumentaristka a filmárka - Alica Kucharovič, ilustrátorka a animátorka
- Alžbeta Kamenská, herečka - Šimon Králik, herec - Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica - Zuzana Almáši Koreňová,
výtvarníčka a autorka kníh - Terézia Králiková, speváčka a herečka - Marek Pivoluska, redaktor RTVS - Patrícia Pivolusková,
herečka - Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač - Eva Matejková, herečka - Marián Slovák, herec - Ondřej Daniš, herec
Progrmy moderovali Dado Nagy, Ajjúb Tomi, Matúš Pukančík, Iveta Babjaková, Tereza Králiková a Patríia Pivolusková
V programe účinkovali Tomáš Bodnár , Anna Burdová a žiaci ZŠ Hroncova
Okrem 5 modelových čítaní sa do projektu v r 2019 zapojili aj knižnice ZŠ a MŠ po celom Slovensku. Čítalo sa aj
v ZŠ Sekier vo Zvolene, v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove na 6. pobočkách, v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského
v Rožňave, v Knižnici pre mládež mesta Košice na 21 pobočkách, v Kysuckej knižnici a v ZŠ M.R. Štefánika v Čadci, v
Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, vo Verejnej knižnici M. Kováča v B.Bystrici,
v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni, v Novohradskej knižnici a v Komunitnom centre v Lučenci, v Staromestskej
knižnici.

Bratislave na štyroch pobočkách, v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, v Mestskej knižnici Mikuláša
Mišíka a v KaSS v Prievidzi, v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre na 4 pobočkých, v Knižnici Antona Bernoláka v Nových
Zámkoch , v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, v Mestskej knižnici mesta Piešťany, v Turčianskej knižnici
v Martine, v ZŠ L.Novomeského v Trenčíne, v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, v Liptovskej knižnici Gašpara
Fejérpataky- Beloptockého v Liptovskom Mikuláši, v Krajskej knižnici v Žiline, v Mestskej knižnici Ľ. Štúra v Bánovciach nad
Bebravou, v MK v Pukanci, v Záhorskej knižnici v Senici, v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, v MŠ Zákopčie, v
Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, v Mestskej knižnici Senec, v Mestskej knižniciv Liptovskom Hrádoku,
v Mestskej knižnici Gbely, na Obecnom úrade Veľké Orvište, v Obecnej knižnici v Rudňanoch, v Obecnej knižnici Ostrý Grúň,
v MŠ Zákopčie, v Knižnici MUA Partizánske, v Kláštore v Nižnom Hrušove, v knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch,
v Knižnici M. Hrebendu v Rimavskej Sobote, v Kysuckej knižnici v Čadci, Mestskej knižnici v Bojniciach, v Považskej knižnici
v Považskej Bystrici, v Galantkej knižnici v Glante, v MK v Kremnici, v Bystrom, v Poprade, v Zázivej a tiež v knižnici
v anglickon Bristole
Celkovo na 5. Týždni čítania deťom v SR čítalo v 74 inštitúciách 140 čítajúcich hostí pre 8 152 detí..

Všetky informácie sú zverejnené na našich webových stránkach: www.celeslovenskocitadetom.sk, ako aj na našej
facebookovej stránke CeléSlovenskoČítaDeťom, kde nájdete informácie o priebehu nášho projektu, aj to, prečo je hlasné čítanie
pre deti také dôležité.
Náš projekt, okrem vedení jednotlivých miest na Slovensku, podporujú a čítaní sa už zúčastnili spisovatelia:
Daniel Hevier, Ondrej Sliacky, Petra Nagyová-Džerengová, Roman Brat, Ján Uličiansky, Marián Hatala, Tomáš Janovic, Dušan
Dušek, Ján Pochanič, Jaroslav Švorc, Vladislav Vaľko, Anton Marec, Ružena Smatanvá, Bohumil Pernecký, Pavol Weis, Juraj
Šebesta, Ondrej Kalamár, Erika Jarkovská, Sylvia Bystričanová, Miroslav Kapusta, Peter Šrank, Peter Gajdošík, Zuzana Fiľová,
Alžbeta Verešpejová, Jana Bodnárová, , Bohumil Chmelík, Miroslava Voráčková, Margita Ivaničová, Silvia Havelková, Juraj
Červenák, Peter Urban, Mária Lazárová, Diana Mašlejová, Matúš Maťátko, Toňa Revajová, Gabriela Futová, a ďalší.
Herci, režiséri, architekti, dizajnéri, speváci, športovci a ďalšie osobnosti:
Zuzana Kronerová, Roman Pomajbo, Divadlo PIKI Pezinok, Katka Aulitisová a Ľubo Piktor, Marko Igonda, Szidi Thobias, Viera
Dubačová, Stano Pitoňák, Alenka Ďuránová, Martin Husovský, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Michal Staško, Viktor Šabík,
Martina Moravcová, Egon Tomajko, Juraj Smutný, Valika Furješová, Igor Kasala, Michal Nikodem, Ivan Gontko, speváčka Kristína,
Peter Cmorík, Simona Martausová, Zuzana Homolová, Matej Kováčik, Emil Spišák, Marek Geišberg, František Výrostko, Ján
Haruštiak, Patrícia Pivolusková, Antónia Oľšavská, Slavomíra Fulínová, Jozef Novysedlák, Albín Medúz, Vladimír Rohoň, Zlatica
Gillová, Svetlana Sarvašová, Kristína Sihelská, Terézia Králiková, Alexandra Švolíková, Ondřej Daniš, Monika Maňkovská,
Katarína Štrbová, Tatiana Babčanová, Marián Babčan, Jozef Poliak, Milena Skučková, Barbora Zamišková, Marek Pivoluska,
Martin Mázor, Miloš Božek, Marianna Važanová, Jaroslav Šálka, Ondřej Daniš, Igor Danihel, Katarína Rebakarenová, Ján
Šufliarsky, Milan Križo, Anna Galová, Marek Pivoluska, Denisa Havrľová, Eva Matejková, Marián Slovák, Richard Trsťan, Peter
Kočiš, Štefan Rozkopál, Vladimír Šimko a mnohí ďalší. V Prezidentskom paláci čítal deťom aj prezident SR Andrej Kiska.
Vďaka osobnostiam a partnerom nášho projektu, ktorí sú zverejnení na našej webovej stránke i na tlačovinách, sa náš
projekt dostáva medzi ľudí. 5. Týždeň čítania deťom v SR sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Z verejných
zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

SLOVENSKO ČÍTA ČESKÝM DEŤOM
1.– 4. októbra 2019 Praha

cca: 1000 detí

Slovensko číta českým deťom v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby v Prahe.
Prezentácia českej a slovenskej
literatúry, výtvarného umenia a bábkarstva v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti je aj reakciou na tohtoročné
oslavy 100. výročia založenia Československej republiky. Poukazuje na príbuznosť a spoločné korene Čechov i Slovákov či už ide o
históriu, kultúru alebo ľudovú slovesnosť. Súčasťou festivalu boli aj aktivity Slovensko číta českým deťom.
V programoch Slovensko číta českým deťom spisovatelia Petra Nagyová Džerengová, Ján Uličiansky, herec Richard Trsťan a
bábkoherec Martin Kollár, Barbora Krajč Zamišková, Alžbeta Kamenská, čítali českým deťom zo svojich obľúbených kníh.
Hosťom podujatia bola známa česká herečka Ivana Chýlková, ktorá porozprávala o tom, ako rada číta slovenské knihy.
Spisoveteľ Daniel Hevier predstavil na českých školách svoj projekt Chymeros a v autorskom podvečere Ako som písal knihy i
svoju tvorbu. Predstavili sme tiež tvorbu vydavateľstva BUVIK

Projekt Festival české a slovenské tvorby pro děti _ Piešťany byl vybrán a podpořen MK ČR v rámci pořádání akcí v Měsíci
české a slovenské kulturní vzájemnosti v ČR. Zahájen byl 14. 10. 2019 v Mestskej knižnici města Piešťany a ukončen 19. 10. 2019
tamtéž. Záštitu nad festivalem převzal velvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý a primátor města Piešťany Tomáš Jančovič.
Český spolek BONA FIDE Praha a Mestská knižnica mesta Piešťany připravili bohatý program především pro dětského
diváka. V průběhu festivalu byla odehrána loutková představení pro děti, rodiče i prarodiče, které zahrálo Divadlo DAMM z Prahy a
to představení Pralidi. Veselé příběhy v českém jazyce zaujali přítomné děti, které dokázali bezprostředně reagovat na podněty
účinkujících bez ohledu na to, v jakém jazyce se mluvilo.

Českou literaturu pro děti prezentovali na Festivalu v Piešťanech spisovatelka, režisérka a herečka Marka Míková a
spisovatel a básník Jiří Teper, spisovatel Daniel Rušar a spisovatelka a scénáristka Eva Papoušková. Slovenským dětem četly úryvky
se své tvorby a v rámci literárních workshopů s nimi živě besedovaly.

V rámci celého týdne veřejnosti zpřístupněná výstava Tajemný svět ilustrací autorů Galiny Miklínové a Pavla Hracha

Projekt přinesl dětem krásné loutkové pohádky, pohádkové knihy českých i slovenských autorů, literární i výtvarné
workshopy, výstavy i výchovné pořady. Festival navštívilo kolem 800 dětí, jejich rodičů a prarodičů. Na všechny akce festivalu byl
vstup volný. Kromě MK ČR festival podpořil i ÚV SR a záštitu nad ním převzal velvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý a
primátor města Piešťany Peter Jančovič.
Festival poukázal na vzájemnou sounáležitost Čechů a Slováků i na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i
kultury, přiblížil slovenský jazyk ČR a český jazyk na Slovensku a podnítil u nejmladší generaci zájem o jazyk i kulturu.
Na všechny produkce byl vstup volný.

Projekt Festival české a slovenské tvorby pro děti _ Zvolen byl vybrán a podpořen MK ČR v rámci pořádání akcí v Měsíci
české a slovenské kulturní vzájemnosti v ČR. Zahájen byl 21. 10. 2019 v Krajské knižnici Ľudovíta Štúra ve Zvolenu a ukončen 25.
10. 2019 tamtéž.
Český spolek ve Zvolenu, BONA FIDE Praha a Krajská knižnica Ľ. Štúra připravili bohatý program především pro
dětského diváka. V průběhu festivalu byla odehrána loutková představení pro děti, rodiče i prarodiče, které zahrálo Divadlo DAMM
z Prahy – představení Pralidi a Divadlo Piškot. Tento soubor uvedl divadelní představení Dobrodružství prince Světlomila a
Tajemství Pimprlat. Veselé příběhy v českém jazyce zaujali přítomné děti, které dokázali bezprostředně reagovat na podněty
účinkujících bez ohledu na to, v jakém jazyce se mluvilo.

Spisovatelka, dramaturgyně a překladatelka Miriam Pešková prezentovala svoji tvorbu pro děti, a představila pokřtila svojí
novou dvojjazyčnou knihu s CD Bříko, bříško - Buruško, bruško, kto v tebe býva? Besedu s tvůrci a křest obohatili svojí přítomností
i tajemnice české ambasády v Bratislavě paní Zuzana Marková a primátorka města Zvolen Lenka Balkovičová.

Rozprávky sú pohádky -

představili známé české spisovatele, přiblížili českou tvorbu pro děti čtením úryvků v českém

jazyce i ve slovenském překladu. V rámci festivalu si děti poslechli
Komponovaný program hadilov písař - představil spisovatele Jiřího Tepera a jeho tvorbu pro děti. Na literárním
workshopu si s dětmi povídal nejenom o literatuře, pohádkách a divadelních hrách které pro ně napsal, ale i jeho dětství a o živote ve
společném československém státe.

V rámci celého týdne veřejnosti zpřístupněná výstava Tajemný svět ilustrací autorů Pavla Hracha, Ivy Dražské a lexandry Švolíkové.

Projekt přinesl dětem krásné loutkové pohádky, pohádkové knihy českých i slovenských autorů, literární i výtvarné
workshopy, výstavy i výchovné pořady. Festival navštívilo kolem 600 dětí, jejich rodičů a prarodičů. Na všechny akce festivalu byl
vstup volný. Kromě MK ČR festival podpořil i ÚV SR a záštitu nad ním převzal velvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý a
primátorka města Zvolen Lenka Balkovičová.
Festival poukázal na vzájemnou sounáležitost Čechů a Slováků i na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i
kultury, přiblížil slovenský jazyk ČR a český jazyk na Slovensku a podnítil u nejmladší generaci zájem o jazyk i kulturu.
Na všechny produkce byl vstup volný.

ADVENTNÉ ČÍTANIA
december 2019
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.

Okrem modelových čítaní čítaní za do projektu v r 2018 zapojili aj knižnice či školy a čítal sa v Podtatranskej knižnici
v Poprade, v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove, Kaštieli v Smižanoch, v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, v
Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne, v Knižnici pre mládež mesta Košice, v Kysuckej knižnici a v ZŠ M.R. Štefánika v Čadci,
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, vo Verejnej knižnici M. Kováča v B.
Bystrici, v MŠ Vojkovice, v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni, v Novohradskej knižnici v Lučenci, v Staromestskej
knižnici Bratislave, v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka a v KaSS
v Prievidzi, v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch , v MŠ Mierová Svit,

v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, v Tatranskej galéri v Poprade, v ZŠ v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Banskej Bystrici,v Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici, v Kultúnom dome v Tŕní, v Starom divadle Karola Spišáka
v Nitre, v Mestskej knižnice mesta Piešťany, v Považskej knižnici v Považskej Bystrici, ZŠ v Seredi, v Turčianskej knižnici
v Martine, v ZŠ L.Novomeského, Trenčíne, v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto, v Liptovskej knižnici Gašpara
Fejérpataky-Beloptockého v Liptovskom Mikuláši, v Krajskej knižnici v Žiline, v Mestskej knižnici Ľ. Štúra v Bánovciach nad
Bebravou, v MŠ v Pukanci, v Záhorskej knižnici v Senici, v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, v Hornozemplínskej knižnici vo
Vranov n.T. a mnoho ďalších subjektov. Tí, ktorí nám popslali spätnú väzbu sú uvedení na našom webe:
www.celeslovenskocitadetom.sk a na FB CeleSlovenskoCitaDetom
Náš projekt, okrem vedení jednotlivých miest na Slovensku, podporujú a čítaní sa už zúčastnili:
Daniel Hevier, Ondrej Sliacky, Petra Nagyová-Džerengová, Roman Brat, Ján Uličiansky, Marián Hatala, Tomáš Janovic, Dušan
Dušek, Ján Pochanič, Jaroslav Švorc, Vladislav Vaľko, Anton Marec, Ružena Smatanvá, Bohumil Pernecký, Pavol Weis, Juraj
Šebesta, Ondrej Kalamár, Erika Jarkovská, Sylvia Bystričanová, Miroslav Kapusta, Peter Šrank, Peter Gajdošík, Zuzana Fiľová,
Alžbeta Verešpejová, Jana Bodnárová, , Bohumil Chmelík, Miroslava Voráčková, Margita Ivaničová, Silvia Havelková, Juraj
Červenák, Peter Urban, Mária Lazárová, Diana Mašlejová, Matúš Maťátko, Michal Hlatk,ý, Gabriela Futová, Toňa Revajová,
Zuzana Kronerová, Magdaléna Vášáryová, Roman Pomajbo, Divadlo PIKI Pezinok, Katka Aulitisová a Ľubo Piktor, Marko
Igonda, Szidi Thobias, Viera Dubačová, Stano Pitoňák, Alenka Ďuránová, Martin Husovský, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte,
Michal Staško, Viktor Šabík, Richard Trsťan, Milan Križo, Darina Kárová, Anna Ondrušeková, Pavel Rajtár, Štefan Itcho Pčelár
Martina Moravcová, Egon Tomajko, Juraj Smutný, Valika Furješová, Igor Kasala, Michal Nikodem, Ivan Gontko, speváčka
Kristína, Peter Cmorík, Simona Martausová, Zuzana Homolová, Matej Kováčik, Emil Spišák, Marek Geišberg, František
Výrostko, Ján Haruštiak, Patrícia Pivolusková, Antónia Oľšavská, Slavomíra Fulínová, Jozef Novysedlák, Albín Medúz, Vladimír
Rohoň, Zlatica Gillová, Svetlana Sarvašová, Kristína Sihelská, Terézia Králiková, Alexandra Švolíková, Ondřej Daniš, Monika
Maňkovská, Katarína Štrbová, Tatiana Babčanová, Marián Babčan, Denisa Havrľová, Marek Pivoluska, Marcel Páleš, Lukáš
Latinák a mnohí ďalší.
Vďaka osobnostiam a partnerom nášho projektu, ktorí sú zverejnení na našej webovej stránke i na tlačovinách, sa náš
projekt dostáva medzi ľudí, ktorí aktívne podporujú jeho hlavnú myšlienku:
V r. 2019 sa okrem čítaní o.z. CSČD zapojili verejné aj knižnice a ZŠ po celom Slovensku. Prostredníctvom realizovaných
projektov bolo oslovených približne 12 000 detí po celom Slovensku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Poďakovanie za spoluprácu patrí aj NIVEA, SAK a všetkým zapojeným subjektom .
NIVEA podporuje občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, ktorého poslaním je prostredníctvom spoločného čítania
budovať pevné väzby v rodine. Pravidelné predčítanie deťom má totiž obrovský význam pre rozvoj ich emočného zdravia,
pohladenie a utváranie hlbokého puta medzi rodičom a dieťaťom. Je to tá najlepšia investícia do jeho úspešnej budúcnosti. CELÉ
SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM práve preto realizuje dlhodobú kampaň s mottom: „Čítame deťom 20 minút denne, každý deň!“.
Pre viac informácií navštívte www.celeslovenskocitadetom.sk.

Čítajme deťom 20 minút každý deň ! Každý deň bude o zážitok krajší.

