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Nové projekty Klubka RV SKIP 08

Markéta Poživilová, Jitka Kyclová a Božena Blažková

Výskyt perlorodek v Čechách aneb Pokračování projektu Lovci perel

O úspěšném projektu Lovci perel jsme vás informovali v minulém čísle (Jak se loví perly v knihovnách – projekt 

Lovci perel, U nás 2013, č. 3, s. 37-38). Nový ročník je v době vyjití tohoto čísla již vyhlášen. Jeho celorepublikové 

vyhlášení proběhlo v rámci letošního Dne pro dětskou knihu.

Další stovky dětí mohou být motivovány k četbě plněním otázek a úkolů, za něž budou moci získávat skutečné 

perly. Tak jak budou přibývat přečtené knížky a splněné úkoly, bude se zároveň každému „lovci“ zvětšovat jeho 

vlastní šňůra perel. Celý projekt kromě toho, že je zábavou pro děti, motivuje je ke čtení a zvyšuje jejich 

čtenářskou gramotnost, podporuje i primární funkci knihoven – půjčování knižního fondu. Do projektu se můžete 

zapojit během měsíce prosince 2013 (případně i později). Postup je velmi jednoduchý. Na stránce 

www.knihovnahk.cz v oddíle „Knihovnám“ naleznete veškeré informace – podrobný popis projektu, přihlášku, 

soubory s hracími kartami, plakáty a další. Po vyplnění přihlášky si budete moci vše stáhnout a začít dle instrukcí 

s přípravou projektu ve vaší knihovně. Následně obdržíte svůj balíček perel, který vám v počátku pomůže celou 

hru rozběhnout. „Lov perel“ propukne 1. ledna 2014 v zapojených knihovnách po celé České republice. Projekt 

bude ukončen  31. října 2014. Slavnostní vyhlášení nejlepších čtenářů proběhne 28. listopadu 2014 na Den pro 

dětskou knihu. Od listopadu 2013 mají zapojené knihovny novou koordinátorku - paní Alici Hrbkovou z Knihovny 

města Hradce Králové, která je autorkou námětu hry a na kterou se můžete nadále obracet se svými dotazy 

(kontakt: perly@knihovnahk.cz). Letošní ročník „Lovců perel 2013/2014“ podporují: Knihovna města Hradce 

Králové, Skip 08, Ministerstvo kultury ČR, České korálky a další.

Organizátoři minulého, nultého ročníku děkují všem zúčastněným knihovnám, knihovníkům a čtoucím dětem za 

vstřícnost, ochotu, pomoc, zábavu a toleranci. Ať se i nadále celý projekt vydaří k vaší spokojenosti a ať máte 

samé nadšené, úspěšné lovce.

Jak se lépe orientovat v dětské literatuře

 Pokud chceme rozvíjet dětské čtenářství, musíme se umět alespoň orientačně vyznat v dětské literatuře, 

což není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V současné době nestačí sledovat nabídku „svého“ 

knihkupce, ale je nutné sledovat přímo nabídky jednotlivých nakladatelství, kontrolovat reedice, u cizojazyčné 

literatury je zapotřebí sledovat i kvalitu překladu a v neposlední řadě je také zapotřebí vědět, o jaké knížky mají 

děti zájem.

Členky Klubka KDK SKIP 08 se rozhodly společně vypracovat seznamy doporučené dětské literatury pro 

jednotlivé věkové skupiny. Autorky seznamů pro jednotlivé ročníky vycházely převážně z vlastních zkušeností se

čtenáři svého dětského oddělení. Je pochopitelné, že vždy záleží na čtenářské vyspělosti každého žáka a řazení 

knížek podle jednotlivých tříd je pouze orientační.

Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Knihovníci v nich získají 

kvalitní pomoc v oblasti doplňování knihovního fondu a odborný materiál (výběrovou anotovanou bibliografii), který 

mohou nabídnout pedagogům a rodičům k dalšímu využití. Základní jmenovité seznamy jsou doplněny 

anotovanými podrobnými soupisy. Vzhledem k tomu, že seznamy pro některé ročníky jsou dosti obsáhlé, je 

v každém seznamu zvýrazněno 10 nejčtenějších a nejzajímavějších titulů. Pro lepší orientaci připravujeme i 

medailonky jednotlivých autorů.



Stejně jako projekt Lovci perel jsou seznamy doporučené dětské literatury příspěvkem knihovnic z východních 

Čech ke Dni dětské knihy 2013. Seznamy budou pro zájemce vystaveny ke stažení na stránce 

www.knihovnahk.cz v oddíle „Knihovnám“, v části „Projekty“ naleznete pod názvem Seznamy doporučené dětské 

literatury veškeré informace – podrobný popis projektu, seznamy doporučené literatury pro jednotlivé ročníky 

včetně anotací a kontaktů na zpracovatelky. Nejdéle začátkem příštího roku budou k dispozici i medailonky 

uváděných autorů dětské literatury. Ke Dni dětské knihy budou seznamy pravidelně doplňovány o zajímavé 

knížky, které během roku vyšly. Koordinátorkou projektu je Mgr. Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích

(kontakt: kyclova@gmail.cz).

 Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých stránkách uvedla odkaz na tyto seznamy společně s dalšími 

projekty podporujícími čtenářství. Na jejich webových stránkách lze také nalézt kvalitní anotované seznamy 

doporučené četby:

Celé Česko čte dětem – http://www.celeceskoctedetem.cz/

Čtení pomáhá – http://www.ctenipomaha.cz/

Rosteme s knihou - http://www.rostemesknihou.cz/

BiblioHelp (léčba knihou) - http://www.bibliohelp.cz/

Čítárny - http://www.citarny.cz/

IBBY - http://www.ibby.cz/
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