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Pokračování projektu S knížkou do života (Bookstart) – děti 3‒6 let
Barbora Čižinská
Není to tak dávno, co jste se mnozí připojili k významnému projektu SKIP ‒ S knížkou do života. Začali jste vítat a obdarovávat
miminka, pořádat pravidelná setkání pro ně i jejich rodiče, možná jste také upravovali prostory a dokupovali hračky či knížky, účastnili
se seminářů o tom, jak takový program vytvořit. Dalo vám to spoustu práce, ale snad i radosti. A „vaše“ miminka rostou, a tak se
z „kojeňátek“, která jste v roce 2018 poprvé vítali leporelem a průkazkou do knihovny, stanou v roce 2021 „tříleťáci“, kteří už chvíli
udrží pozornost, dobře rozumějí obrázkům a sápou se po knížkách. Nastává tedy čas na další dárek od knihovny a setkávání pro
větší děti s rodiči. Možná vám přibude další práce, starosti a radosti, ale možná také ne, protože s touto věkovou skupinou už dávno
pracujete a máte bohaté zkušenosti.
Pro rok 2021 pracovní skupina SKIP k projektu S knížkou do života (Bookstart) chystá další balíček/set pro děti a také metodiku pro
vás, knihovníky. Na základě předchozích zkušeností, a zejména vašich ohlasů bude metodika pro práci s dětmi ve věku 3‒5 let mimo
jiné obsahovat opět konkrétní scénáře, náměty a tipy, abyste se mohli inspirovat či je rovnou použít. Doufáme, že bude vytištěna do
konce roku a na přelomu 2020/2021 pak distribuována do zapojených knihoven.
Tento článek vychází během června, ale již předtím na přelomu dubna a května, virům navzdory, byl vyhlášen další ročník projektu
S knížkou do života na rok 2021, který bude poprvé zaměřen již na obě věkové kategorie dětí. Do konce června bude možno
objednávat nejen zbrusu nové balíčky pro miminka (s novým autorským leporelem!), ale také motivační sety pro děti tříleté.
Doobjednávky se otevřou znovu ještě na počátku roku 2021.
Jednání s potenciálními sponzory i vyjednávání o podpoře vlády se sice úspěšně rozběhla, nicméně do nich neplánovaně zasáhla
pandemie, tak se budeme zatím raději spoléhat sami na sebe, tedy na své knihovnické síly a možnosti. Jsme si vědomi těžkostí,
které mohou mít knihovny s rozpočty a zřizovateli v této neočekávané situaci. Nebojte se! Nepřipojíte-li se teď hned, připojíte se
později, až vám to okolnosti dovolí. Balíček pro tříleté děti bude stát 80 Kč stejně jako set pro miminka.
V setu pro tříleté děti naleznete:
• knížku pohádek (klasické pohádky převyprávěné Ivonou Březinovou s ilustracemi Báry Buchalové), možným bonusem bude hra
ke knize,
• ukázkový výtisk časopisu Puntík aj.,
• brožurku s ukázkami komiksů a pro rodiče s metodikou, jak číst a pracovat s komiksem,
• seznam doporučené literatury pro děti a rodiče.
To vše, doufáme, v lehkém oranžovém baťůžku Bookstart, ve kterém si budou moci děti nosit další knížky z/do knihovny. Objednané
sety obdrží knihovny během listopadu 2020.
Pravidla pro zapojení do další etapy projektu zůstávají stejná:
• včasné závazné objednání dárkových setů,
• institucionální členství knihovny ve SKIP,
• jednání o spolupráci s obcí,
• předání motivačních setů v knihovnách v průběhu roku,
• budování/zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti do 6 let
v knihovně,
• uspořádání (minimálně) 4 relevantních akcí za rok,
• zvyšování kvalifikace v této oblasti,
• dokumentace aktivit v rámci projektu a podávání referencí o nich (nejméně 1x ročně),
• propagace projektu a aktivit v obci,
• udržitelnost projektu ‒ dovedení dětí do 1. třídy.
Připomínáme, že všechny důležité informace procházejí elektronickou konferencí Andersen a jsou na webu projektu
www.sknizkoudozivota.cz či na FB projektu https://www.facebook.com/sknizkoudozivota/.
Na webu kromě všech metodik najdete též sdílené materiály ze seminářů a regionálních konferencí, které budou po vynucené
pauze pokračovat, a samozřejmě také zpravodaj, pokud ho ještě neodebíráte do své e-mailové schránky. Když si budete chtít

udělat radost, podívejte se také na Zoneramu (https://www.zonerama.com/Sknizkoudozivota/543271), kde je nádherná kolekce
fotografií ze zapojených knihoven. Skutečně stojí za zhlédnutí!
Doufáme, že se vám vyhnou škrty v rozpočtech, že jste zdrávi a s chutí se s námi pustíte i do další etapy projektu S knížkou do
života. Přejeme dost sil a povedená setkání s rodiči a dětmi!
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