
Najväčšia Slovenská Kniha
Príbehy ľudí zozbierané naprieč celým Slovenskom

Príďte a priložte ruku k dielu,
aby sme spoločne vytvorili najväčšiu knihu roka 2021.



MAREC - MESIAC KNIHY nadobúda úplne nový rozmer. Prichádzame s najväčšou knihou, aká kedy na Slovensku bola. Interaktívna putovná
výstava s cieľom zozbierať príbehy slovenského ľudu.

Každý pozná klasické ľudové slovenské rozprávky, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu iba formou rozprávaných príbehov, až kým ich
náš obľúbený štúrovec Pavol Dobšinský nezozbieral a nevytvoril večné a nami všetkými milované PROSTONÁRODNÉ SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY.

Odvtedy však už prešlo viac ako 140 rokov a podľa nás je čas znova sa vydať na honbu za novými, a tentokrát už modernými slovenskými príbeh-
mi. A preto prinášame Najväčšiu Slovesnkú Knihu pre velikánske príbehy. Dvojmetrové literárne dielo putujúce po Slovensku dáva ľuďom prie-
stor, aby vyrozprávali svoje príbehy a zaplnili nimi stránky našich Moderných Slovenských Rozprávok.

Každý, kto má čo povedať, či už zaujímavé, poučné, smutné, smiešne, krásne, či romantické. Každému príbehu sa nájde miesto v tejto velikánskej
knihe. Je jedno či príbeh napíše skúsený rozprávkár, žiak tretej triedy, pani riaditeľka, či dedko z Oravy. Chceme počuť a čítať o životoch všetkých,
ktorí sa s nimi chcú podeliť. Jediné, čo tolerovať nebudeme, sú nenávistné slová a myšlienky, ktoré by niekomu mohli ublížiť.

Najväčšia Slovenská Kniha bude umiestnená v nákupných centrách po celej krajine. V každom strávi zopár dní, aby ľudia mohli pridať svoje
príbehy a prečítať si ostatné. Celá exhibícia bude trvať od marca, až kým našu knihu nezaplníme tými najzaujímavejšími príbehmi. Napísať ich
ľudia môžu na mieste, anonymne nám ich priniesť a hodiť do našej “zbernej knižnice”, alebo poslať vopred elektronicky.

Najväčšia kniha slovenských moderných ľudových príbehov je postavená a podopretá vežou z kníh. Návštevníci si ju môžu nielen prečítať a ob- 
zrieť, ale celá inštálacia je aj skvelým fotopointom.

Okrem našej knihy tu nájdete aj knižnice s knihami, 
ktoré si môže každý prečítať, pohodlné kreslá ako 
kútiky na čítanie, či písacie stoly, aby si každý mohol 
vyskúšať, aké to je byť aspoň na chvíľu spisovateľom, 
alebo ilustrátorom.

V prípade, ak by perá potencionálnych spisovateľov 
neboli kreatívne, aj tak si každý príde na svoje. 
Návštevníci si môžu prečítať niečo z histórie slov-
enského rozprávkárstva a literatúry, niečo o ilus-
tráciách a ich autoroch a dokonca sa môžu pozrieť aj 
na to, ako vznikali prvé tlačené knihy a ako fungovala 
Guttenbergova kníhtlač.

Táto výstava je ponúkaná vo viacerých verziách. 
Môžete mať buď exhibíciu so všetkými prvkami, 
alebo v menšom prevední. Podstatou je, aby sme 
Najväčšiu Slovenskú Knihu sprístupnili čo najširšej 
verejnosti.



Možnosti prenájmu pre nákupné centrá:

3 - 6 dní počas mesiacov február až máj Propagácia na našom instagram účte

S možnosťou odborného dozoru z našej strany,
alebo bez neho

Viacero verzií - od základnej, kde bude 
vystavená iba kniha, alebo rozšírené verzie s 
fotopointami, kulisami, či atrakciami

Materiály pre vaše vlastné online kampane na
sociálnych sieťach

Všetky detialy výstavy publikované na polium.org

Detektív Paf
Keď som bola menšia, teda mladšia ako teraz, lebo už mám 11 rokov a to som v podstate už tínedžerka, mala som najlepšieho priateľa. Volal sa Paf, mal krásne
hnedé oči, čiernohnedú srsť, štyri laby a bol to detektív. A toto je príbeh o tom, ako sme vyriešili najväčšiu záhadu v našom meste.

Aby ste rozumeli tomu, ako sa to všetko stalo, musím začať tým, ako sme sa s Pafom zoznámili. Mala som asi štyri, alebo päť rokov keď som bola na prázd-
ninách u babky. Dedkovci bývali v malej peknej dedinke, kde som sa musela každému zdraviť. Dole za dedinou, asi tak 35 minút kolobežkou (mamka vraví, že
to vraj bolo maximálne tak 5 minút, ale mne sa tá cesta vždy zdala oveľa dlhšia!), bol potôčik.

A presne tam, v tom potôčiku za dedinou, som asi pred piatimi rokmi počula hrozné kvílenie. Bola som tam sama, naokolo nikoho nikde a ten strašný zvuk
neutíchal. Ja, ako správna odvážna hrdinka, som sa teda vydala po kolená do potôčika, aby som zistila odkiaľ ten strašný plač počuť. Neverila som vlastným
očiam, keď som uvidela malé, špinavé, celé premočené, čiernohnedé šteniatko. Oči malo ledva otvorené, labkami šľapalo vodu a plakalo, tak strašne plakalo.
Zobrala som ho do rúk, objala a utekala k babke. Keď sme ho s babkou okúpali a vysušili, dali mu trochu mäska z obeda, prestalo plakať. A ja som sa do neho
v momente zamilovala. Vedela som, že budeme najlepší kamoši a bola som z toho úplne paf. A presne preto dostal aj také meno...

- Deniska, 11 rokov

Z denníka zamilovaného muža
Ak ste to nikdy nezažili, neviem či tomu budete rozumieť. Je to takmer nemožné vysvetliť slovami.

Každý raz, keď o tom rozmýšľam a spomínam si, musím sa smiať. Nikdy by som si nemyslel, ani za milión rokov, že my dvaja by sme spolu mohli naozaj
skončiť. Nikdy by mi nenapadlo, že ona bude tá osoba, ktorej budem chcieť dať celú svoju existenciu. Stále tomu nemôžem uveriť a som si istý, že to ešte hodnú
chvíľu potrvá, kým tomu uverím.

No na druhej strane to dáva zmysel. Keď sa pozriem spätne na všetky tie roky. Stále tam niečo bolo. Stále aspoň nejaký úlomok sily, ktorá nás hnala vzájomne
k sebe. Nie som veriaci človek a slová ako osud a viera mi nič nehovoria, ale ako inak by sa toto dalo vysvetliť?

Stále, celé tie roky tam bola príťažlivosť a iskra, ktorá ma k nej ťahala, každý jeden raz keď som ju videl. Ten nevysvetliteľný pocit, ktorý som tak dlho ignoroval.
Naše cesty sa počas tých rokov stále pretínali a boli naplnené nekonečným flirtovaním, ukradnutými tichými momentami, zakázanými dotykmi a bozkami, no
ja som to vždy pripisoval ich existenciu len tomu, že zakázané ovocie chutí najlepšie....

- Anonym, 54 rokov

Tak poďme spolu písať históriu!


