Tisková zpráva – Start sedlčanské Čtenářské ligy již potřetí.
Sedlčany. TO JE GÓÓÓL ! Opět s tímto sloganem byl odstartován již třetí ročník Čtenářské ligy v naší knihovně.  Od 2. 10. 2006 se mohou děti do 15 let přihlašovat do této dlouhodobé soutěže, která bude ukončena posledního května 2007. Soutěž byla symbolicky zahájena v Týdnu knihoven a měla by v dětech probouzet nejenom soutěživost sportovního charakteru, ale hlavně zájem o četbu. Připadá nám, že každá aktivita, která v dětech tento zájem probudí, je dobrá. Musím říci, že po prvním úvodním ročníku byl ten druhý o hodně dravější – děti se snažily získat veliký počet bodů a soutěžily „jako o život“. Absolutní vítěz Tomáš Hrma získal neuvěřitelných 2 444 bodů (v 1. ročníku absolutní vítězka Táňa Medveděva získala 769 bodů) a nasadil tak pro ročník třetí hodně vysokou laťku. Na této soutěži je moc hezké, že otevírá dvířka všem dětem bez rozdílu – jsou v ní velmi úspěšné děti, které se potýkají s nějakou vrozenou vadou - např. s dyslexií - a to je velmi obdivuhodné. K propagaci soutěže mezi dětmi jednoznačně přispěla i fotbalová utkání se spisovateli, při kterých se oba týmy vidí v trochu jiném světle než při běžných besedách. Čtenářskou ligu jsme tak zahrnuli i do dalších aktivit na podporu dětského čtenářství, které dělá naše knihovna v rámci projektu Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád. Tento projekt vstupuje v tomto školním roce také do třetího ročníku. Velmi se snažíme, aby všechny činnosti byly cílené, provázané, pokud možno dlouhodobé a děti oslovovaly. Jak se nám to letos podaří budeme moci zhodnotit zase v červnu příštího roku, kdy budou za soutěž předány ceny. Výsledky jsou měsíčně zveřejňovány na internetových stránkách knihovny – www.knihovna-se.cz a na panelu v knihovně. Průběžní vítězové (7 z každé kategorie) v knihovně prožijí 30. 3. 2007 kouzelnou Noc s Andersenem. Při této Noci bude 10 dětí vybráno na výlet do Prahy, kde se již tradičně zúčastňujeme slavnostního předávání cen spisovatelům, ilustrátorům a nakladatelům v anketě SUK – Čteme všichni.
Záštitu nad Čtenářskou ligou již potřetí převzal sedlčanský podnikatel, sportovec a radní pan Ing. Martin Havel. Právě osoba garanta soutěže je jakýmsi symbolem. Myslíme si, že v našem garantovi se všechno to, co bychom si přáli od Čtenářské ligy spojuje – je soutěživý, má rád sport, ale i dobrou četbu a korektnost v podnikání. Snad bude pro naše děti dobrým vzorem a celá soutěž proběhne podle pravidel fair-play! Pokud se vše podaří tak, jak má, setkají se děti se spisovateli opět na hřišti při fotbalovém utkání. Bližší informace i s textem, který Ing. Martin Havel napsal dětem naleznete na www.knihovna-se.cz.
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