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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Petržalka sa opäť aktívne zapojila do detského čitateľského maratónu. Projekt Čítajme si vznikol 
pred siedmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry 
pre detského čitateľa."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"Do šesťhodinového čitateľského maratónu sa zapojili aj tento rok knižnice z celého Slovenska. No 
a výnimkou nebola ani Petržalka. Výzvou bolo prekonať rekord v spoločnom čítaní z roku 2013."  

Viera Némethová, metodička Mestskej knižnice Petržalka:  

"Do Čítajme si 2013 sa zapojilo 36 326 detí, tak dúfajme, že tento rok tento rekord prekonáme, aj 
keď a priori nám nejde o nejaké prekonávanie rekordov, skôr o zapojenie detí do čítania. Keď rekord 
porazíme, budeme radi, ale ak nie, nič sa nestane, pretože budeme veľmi radi, že sa deti zapojili a že 
sú opäť s nami."  

Alexandra Važanová:  

"Pri pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov v spoločnom čítaní sa deti v Petržalke zahĺbili 
do diela Ester a Albatros, či Ester a Turáci. Obe detské knihy napísal a ilustroval pod pseudonymom 
Hana Naglik známy slovenský spisovateľ a prekladateľ Silvester Lavrík."  

Viera Némethová:  

"Pravdou je, že deti siahajú viac po komerčnejších tituloch. My v knižnici sa snažíme deťom 
priblížiť tie knihy, ktoré sú kvalitné. A to, že sú kvalitné nehovoríme len my, ale aj ocenenia, ktoré sú 
za nimi. Ester a Albatros dostala v roku 2004 aj cenu ako najkrajšia kniha Slovenska. A textovou aj 
vizuálnou stránkou patrí naozaj medzi to najlepšie, čo v slovenskej detskej literatúre máme."  

Silvester Lavrík, spisovateľ a prekladateľ:  

"Pre človeka, ako som ja, je čítanie jednou zo základných životných potrieb. Nechcem, aby to 
vyznelo len ako akýsi lacný bonmot, ale je to naozaj tak. A pestovanie akýchsi návykov, ktoré vedú 
k tomu, aby človek si osvojil čítanie ako súčasť svojho života je práve v tomto veku veľmi účinné. 
Takže ja sa teším tomu, že tá takzvaná literárna prevádzka má takéto vynaliezavé formy, pretože 
literatúra je na jednej strane veľmi intímna záležitosť a človek sa s knihou utiahne niekam do kúta, ale 
na druhej strane jej veľmi svedčí, ak ten zážitok z čítania, z prečítaného môže spoločenstvo 
a povedzme tu sú tie školské triedy zdieľať spoločne lakeť pri lakti ten zážitok, ktorý jednoznačne 
umocňuje."  

Alexandra Važanová:  

"Siedmy ročník čitateľského maratónu skončil úspechom. V jeden deň čítalo v slovenských 
knižniciach až 37 064 detí."  

 


