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DRUHÝ TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
30. máj - 5. jún 2016
Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora
emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže.
Chceme vás inšpirovať, vy však môžete ísť svojou vlastnou cestou. Hlavné je,
že sa všetko bude niesť v znamení hesla:

„Poď, budem ti čítať!“

a celý program bude akcentovať myšlienku:

„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“
Opäť pripravujeme cca hodinový program, ktorého hlavnými čítajúcimi hosťami sú významné
osobnosti daného mesta a regiónu, umelci, spisovatelia, herci, športovci, jednoducho všetci, ktorí sú ochotní
prečítať cca 4-5 minút z ich milovanej detskej knihy. Program je vždy spestrený hudobnými číslam
profesionálnych umelcov, alebo talentovaných žiakov základných umeleckých škôl. Overený a vyhovujúci je
počet štyroch čítajúcich hostí a troch hudobných vstupov, aby sme udržali pozornosť detí a zmestili sa
maximálne do 60 minút programu. Medzi tým všetkým sa rozprávame s hosťami o ich milovaných knihách,
o ich tajomstvách, o tom, čo knihy pre nich a nás znamenajú, a prečo je aj v dnešnej dobe dôležité čítať ich.
Čítame v knižniciach, v koncertných sieňach, v galériách, aby sme deti vytiahli zo štandardného
prostredia a náš program si zažili v priestoroch, ktoré sú krásne a príjemné, aby sa pre nich tento zážitok
stal nezabudnuteľným. Čítavame tiež na detských oddeleniach nemocníc, v ústavoch sociálnych služieb pre
choré detičky i v detských domovoch.
Do 1. ročníka Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike sa zapojili mestá a obce po celom
Slovensku. Reakcie detí, pedagógov, pracovníkov knižníc, nemocničného personálu a rodičov boli veľmi
pozitívne. Naša spätná väzba z prvého ročníka je preto zaväzujúca. Veríme, že aj druhý ročník prinesie
krásne zážitky a vzájomné obohatenie pri stretnutí dospelých a detí s knihami a s rozprávkovými príbehmi.
Veríme , že sa aj tento rok do DRUHÉHO TÝŽDŇA ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE zapoja
knižnice, školy, škôlky, materské centrá, sociálne zariadenia pre deti, nemocnice, rodiny, jednoducho všetci,
ktorí sa chcú zúčastniť tohto projektu a propagovať myšlienku, ktorú šírime a svojou činnosťou
podporujeme.
Vaše CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

