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Jak se loví perly v knihovnách – projekt Lovci perel

Markéta Poživilová

Nápad celoroční hry „Lovci perel“ vznikl v dětských odděleních Knihovny města Hradce Králové (KMHK), kde byl 

také poprvé velice úspěšně vyzkoušen. Protože děti hra opravdu zaujala, objevil se nápad nabídnout hru i jiným 

dětským oddělením v knihovnách regionu SKIP 08. Zároveň ve stejné době se KMHK zapojila do projektu 

Univerzity HK „Zvyšování kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství“, CZ.1.07/1.1.00/14.0250 

s názvem Littera. Ve zkratce se jedná o zvyšování jazykové úrovně a testování čtenářské gramotnosti žáků 

základních škol. V rámci tohoto projektu došlo k úpravě pravidel, k vytvoření nových a úpravě stávajících Hracích 

karet dle pravidel testování čtenářské gramotnosti, k sjednocení vizuální stránky všech částí projektu, atd. V září 

2012 byly osloveny knihovny Královéhradeckého a Pardubického kraje s nabídkou zapojení se do celoroční 

aktivity „Lovci perel“ s mottem „Ponořme se do hlubin příběhů… co kniha, to perla“. Do testování se zapojilo 

celkem 50 knihoven (velkých i malých), které pro své čtenáře zrealizovaly projekt podle obdržených podkladů a 

materiálů ve svých knihovnách. Děti z cílové skupiny si v každé knihovně vybraly knihu označenou jako 

„perlorodka“ s připravenou Hrací kartou (testovacím materiálem). Po přečtení knihy odpovídaly na dotazy 

konkrétně připravené pro jednotlivé knihy. Za správně vyplněnou Hrací kartu obdržely „skutečnou“ perlu. Každý 

účastník projektu měl svou odpovědní listinu, do které si zapisoval všechny knihy, které přečetl a u kterých vyplnil 

Hrací kartu, a samozřejmě svou vlastní šňůru skutečných perel.

Forma soutěže měla podpořit větší zájem o čtení, o porozumění textu a tím také o samotné testování čtenářské 

gramotnosti.

Lovilo celkem 1480 dětí a společnými silami ulovily 14.678 perel. Toto číslo je ale ve skutečnosti vyšší, neboť 9 

knihoven se nepodělilo o své výsledky. Nejpilnější knihovnou se stala Městská knihovna Žamberk, kde se do 

projektu zapojilo 79 dětských čtenářů, kteří nasbírali 1033 perel. Největší sběratelka perel byla z Městské knihovny 

v Žamberku a získala 165 perel. Na druhém místě pak byla čtenářka z Obecní knihovny v Nepolisech se 118 

perlami. Velikým úspěchem byly ale i 2 perličky, které získala lovkyně ze Speciální základní školy v HK.  

Tato aktivita byla slavnostně ukončena 18. června 2013 přímo v nové budově Knihovny města Hradce Králové – v 

Centru celoživotního vzdělávání. Na slavnostním odpoledni byli vyhlášeni nejlepší sběrači perel - z každé 

knihovny dva nejpilnější (v mladší kategorii do 9 let, ve starší 9–15 let). Celkem se této slavnosti zúčastnilo z 36 

knihoven na130 lovců. Na závěr byli slavnostně vyhlášeni tři nejlepší sběrači a jedna speciální cena za pečlivé a 

originální zpracování Hracích karet. Finančně celý projekt podpořila Univerzita Hradec Králové jako součást 

projektu Littera, region SKIP 08 a Knihovna města Hradce Králové.

Protože registrujeme velký zájem knihoven o pokračování aktivity Lovci perel a hlásí se stále nové knihovny, které 

se chtějí do projektu zapojit, rozhodli jsme se i nadále tuto celoroční hru nabízet. Pokud i vás zaujal tento projekt a 

chcete se o něm dozvědět více či se ještě přidat mezi sběrače perel, ozvěte se na adresu 

pozivilova@knihovnahk.cz nebo na tel: 601 576 800 – Bc. Markéta Poživilová (koordinátorka projektu).

A jak aktivitu „Lovci perel“ hodnotily zapojené knihovny v evaluačních dotaznících?

Většina knihoven tento projekt hodnotila velmi kladně, protože vedl k většímu půjčování knih a k většímu zájmu o 

čtení. Někde dokonce uvádějí, že se jiné knížky než perlorodky nepůjčovaly, že děti čekaly před knihovnou ještě 

před otvírací dobou. Kladně také hodnotí velký počet zapojených dětí, že se dětem projekt líbil a že je soutěžení 

motivovalo ke čtení. Zajímavé jsou i kladné odezvy ze strany rodičů s tím, že jejich děti konečně začaly číst.

Knihovnice také ocenily dobře kladené otázky a snadné vyplňování Hracích karet. Do organizace hry se zapojily 

velice aktivně, a přestože jim projekt přinesl i více práce, nevadilo jim to. Děti díky soutěži objevovaly nové tituly 



knih, které by si jinak asi nepřečetly. Jedna perlička na závěr: „Jeden chlapec dokonce díky projektu přečetl svoji 

první knihu v životě.“
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