Zapojili sme sa do pilotného
ročníka Čitateľskej ceny
vydavateľstva Absynt
Desiatky študentov z piatich žilinských gymnázií počas
letných prázdnin prečítali osem kníh a rozhodli, ktorá
bola najlepšia. Gymzáci čítali tiež.
7.10.2018 / Ján Barčiak, III.A
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V piatok 5. októbra sa v rámci programu 15. ročníka Žilinského literárneho festivalu
uskutočnilo v Novej synagóge v Žiline vyhodnotenie pilotného ročníka Čitateľskej
ceny vydavateľstva Absynt.
Tá vznikla ako iniciatíva Gymnázia bilingválneho, T. Ružičku v Žiline a vydavateľstva
Absynt, ktoré sa zameriava najmä na vydávanie kvalitnej reportážnej literatúry.
Popri študentoch z GBZA sme sa do súťaže zapojili aj my – konkrétne ôsmi študenti
tretieho a štvrtého ročníka – a tiež naši rovesníci z Gymnázia Veľká Okružná,
Gymnázia sv. Františka z Assisi a Gymnázia Varšavská. Cieľom súťaže bolo rozšíriť
medzi študentov reportážnu literatúru ako žáner, s ktorým sa na hodinách literatúry
ani v povinnom čítaní nestretnú.
Od konca júna do polovice septembra študenti postupne prečítali osem kníh
z edície Prekliati reportéri vydavateľstva Absynt. Tituly boli náročným čítaním
napríklad o vojne v Bosne a Hercegovine, o iránskej revolúcii v roku 1978,

o príbehu znásilnenia alebo o putovaní po Kolymskej ceste.
Koncom septembra rozhodovalo dokopy 79 študentov v hlasovaní o tom, ktorá kniha
je podľa nich najlepšia. Celkové výsledky boli zverejnené na spomínanom
vyhodnotení 5. októbra.
Medzi študentmi bodovali najmä dve knihy. Na prvom mieste sa umiestnila kniha
americkej novinárky Joanny Connors Nájdem si ťa, ktorá rozpráva príbeh
o znásilnení z polovice 60. rokov minulého storočia, avšak poukazuje aj na
dlhotrvajúcu a stále nevyriešenú sociálnu situáciu marginalizovaných skupín
obyvateľstva v USA. Na druhom mieste skončila kniha Akoby si kameň jedla
poľského reportéra Wojciecha Tochmana, ktorá ponúka ucelený obraz o situácii
a problémoch obyvateľov vojnou zničenej Bosny a Hercegoviny.
V druhom kole – rétorickej súťaži – postupne pred porotou predniesli svoje prejavy
o vybraných knihách zástupcovia jednotlivých gymnázií. Z Gymzy sa s prejavom
o knihe Akoby si kameň jedla na druhej priečke umiestnil Ján Barčiak z III.A. Všetci
rečníci získali hodnotné ceny v podobe kníh z vydavateľstva Absynt.

Vľavo koordinátor súťaže Martin Benikovský s novinárom Andrejom Bánom. Foto: facebook Žilinský literárny
festival

Na záver popoludnia v Novej synagóge besedoval so študentmi Andrej Bán, novinár,
dlhoročný zahraničný aj domáci reportér a autor jednej zo súťažných kníh Slon na
Zemplíne. Rozprával o svojej knihe, o projekte verejných diskusií Zabudnuté
Slovensko, ale aj o tom, ako vznikajú príbehy hodné reportáže a ako ich hľadá. Na
záver odpovedal aj na otázky študentov.
Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa pilotného ročníka tejto súťaže, ktorá má
ambíciu pokračovať v januári budúceho roka. Ďakujeme hlavnému koordinátorovi
Martinovi Benikovskému a tiež našej školskej koordinátorke Lenke Štalmachovej.

