
Knižný Klub PAĽIKERAV 

 

Knižný Klub PAĽIKERAV vytvorilo Občianske združenie ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"                   s 

cieľom ukázať majoritnému obyvateľstvu na Slovensku, že mladí Rómovia nie sú len skvelí 

tanečníci, speváci či muzikanti, ale venujú sa aj iným záľubám, viac intelektuálnejším, napríklad aj 

čítaniu kníh. A druhým nemenej dôležitým cieľom bolo dostať viac mladých Rómov k čítaniu kníh. 

To, že mladí nečítajú knihy, je celkovo problém našej doby.  

My sa snažíme pomôcť tým, ktorí čítať chcú, ale ich rodiny si nemôžu dovoliť kúpiť im knihy. 

Slovenskí autori a vydavateľstvá nám darujú knihy, ktoré my potom dáme prečítať mladým Rómom. 

Tí knihu prečítajú a urobia na ňu recenziu, video pošlú našej dobrovoľníčke Miške, ktorá video 

zostrihá a pridá na stránku, recenzia je potom zverejnená na našej facebook stránke Knižný Klub 

PAĽIKERAV.  

Tým, že na ňu spravia recenziu, splnia podmienku a kniha im ostáva. Autori sú radi, lebo majú 

recenziu na svoje knihy, mladí, lebo dostanú ich obľúbené knihy, a my preto, lebo mladí čítajú.  

Popri recenziách usporadúvame od marca 2017 aj besedy so spisovateľmi a živé knižnice, kde naši 

recenzenti chodia do škôl a rozprávajú svoje životné  príbehy deťom, a tak sa ich snažia motivovať k 

učeniu a k čítaniu kníh. 

Snažíme sa poukázať na to, že ak chceme pomôcť Rómom, musíme to robiť vzdelaním a knihami, 

len tak zmeníme budúcnosť týchto detí. 

Nám sa podarilo dostať k čítaniu kníh nielen našich členov, ale aj ich mladších súrodencov, či 

dokonca rodičov, ktorí im kradnú knihy a najprv ich musia prečítať oni.  

Náš projekt nebol financovaný zo žiadneho grantu, či už vládneho alebo zo súkromnej sféry. Nikto 

nás peniazmi nepodporoval. Naši recenzenti robia recenzie len kvôli radosti z kníh. Stretnutia si 

financujeme z vlastných nasporených peňazí. 

Búrame predsudky. Ukazujeme, že Rómovia čítajú a vzdelávajú sa a aj to, že dobrý projekt 

nepotrebuje veľa peňazí, ale dobrých ľudí, ktorí sú ochotný pracovať a pomôcť iným.  

Náš projekt je sledovaný Rómami aj Nerómami, dokonca známymi osobnosťami ako sú prezident 

Slovenskej republiky, podpredsedníčka Národnej Rady či splnomocnenec pre Rómske komunity. 

  

Už v apríli 2017 si náš projekt všimla najsledovanejšia televízia na Slovensku, televízia Markíza. 

Koncom apríla 2017 odvysielali príspevok o našom klube v relácii Reflex, video si môžete pozrieť 

na tomto linku: https://www.facebook.com/kniznyklubpalikerav/videos/438801883137804/ 

Na jeseň 2017 sme sa predstavili v novinách, konkrétne v denníku SME, kde nám venovali skoro celú 

stranu.  

11. novembra sa naši recenzenti zúčastnili knižného veľtrhu Bibliotéka, nie ako návštevníci, ale ako 

hostia.  

https://www.facebook.com/kniznyklubpalikerav/videos/438801883137804/


9. decembra sa u nás krstila kniha Vražedná sedmička, pána spisovateľa Romana Bezecného, krstnou 

mamou bola naša recenzentka Anna Hanková.  

V polovici decembra 2017 sme vyhrali cenu Roma Spirit, za náš projekt ako najlepšia mimovládna 

organizácia. Link na video: 

https://www.facebook.com/kniznyklubpalikerav/videos/546081962409795/ 

Najväčšia pocta pre nás ešte len príde, 25. januára 2018, kde sa naši členovia stretnú s prezidentom 

našej republiky, na konferencii o vzdelávaní Rómov, kde si naše občianske združenie pozvali ako 

jedného zo zúčastnených, ktorí budú na javisku s prezidentom rozprávať na túto tému. 

 

https://www.facebook.com/kniznyklubpalikerav/videos/546081962409795/

