Tisková zpráva
TOP knihy v dětské literatuře
Orientaci v dětské literatuře vám usnadní seznamy dětské literatury
Členky Klubka KDK SKIP 08 vypracovávají seznamy zajímavé a čtivé dětské literatury od roku
2014. Seznamy za tuto dobu nabyly úctyhodného počtu knih. V loňském roce došlo k malým úpravám
tak, aby soubory byly přehlednější a operativně využitelné pro potřeby učitelů a rodičů. Tento systém
jsme dodržely i letos a ještě jsme ho vylepšily o seznam knih pro naše nejmenší předškoláky.
Nové seznamy s novinkami za rok 2017 obsahují 25 titulů pro každý ročník. Nové TOP knihy
jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné. Výběr je zaměřen na novinky a
čtivé knížky vydané v roce 2017 (případně 2016), které knihovnice znají z půjčovní praxe. Ke každé
knize jsou připojeny tyto údaje: jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran a stručná anotace
knihy. Upustily jsme od sestavování medailonků autorů, neboť v dnešní době není problém najít jejich
stránky na internetu. Možnosti, kde hledat informace k autorům také uvádíme v závěru této zprávy.
Řazení knížek podle jednotlivých tříd zůstalo zachováno: 1. ročník, 2. – 3. . ročník, 4. – 5 . ročník, 6.
ročník, 7. – 8 . ročník a 9. Ročník, pro předškoláky přibyl 0. ročník. Rozdělení je pouze orientační,
vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu!
Rodiče mají nezastupitelný vliv na výběr knih a pozdější čtenářství svých dětí. Průzkumy
čtenářství ukazují, jak důležitý je příklad rodičů – předčítání nejen v předškolním věku, ale i v mladším
školním věku. Vzhledem k četnosti předčítajících žen (maminka, babička, paní učitelka, knihovnice) je
žádoucí, aby se předčítání věnovali muži. Hlavně pro chlapce, kteří statisticky čtou méně a četbu
považují za méně atraktivní, je příklad čtoucího tatínka či dědečka důležitý. Dlouhodobě s knihovnami
spolupracuje i Liga otevřených mužů (LOM).
Novodobým fenoménem, který může zlepšit prestiž dětí, které čtou je spolupráce knihoven se
sportovními kluby. Podpora čtení a společných kulturních programů zlepšuje komunikaci hráčských
týmů a výsledky jsou vidět ve sportovním úspěchu. Ze statistických výzkumů vyplývá, že se každým
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rokem zvětšuje skupina dětí, které považují čtení „za trapné“ . Čtení vyžaduje trénink, tak jako se bez
tréninku neobejde žádný dobrý hráč. Trenéři i významní sportovci mohou výrazně podpořit
sebevědomí dětí, které čtení baví a rozšířit okruh čtenářů mezi sportovce.
Letos se knihovny orientují na podporu nejmenších čtenářů a jejich rodičů. Do knihoven chodí
stále větší množství rodičů s malými dětmi. Vidíme hodně tatínků, kteří se s velkým zápalem věnují
svým ratolestem. Máme z toho opravdu velkou radost a věříme, že je osloví nově sestavené tituly.
Nezastupitelné místo mají také senioři, kteří předčítají dětem v knihovnách, v mateřských
školkách. Je to přirozený způsob jak sbližovat starší a mladou generaci.
Knihovny programově spolupracují se školní mládeží. Třídy se zapojují do čtenářských
projektů Lovci perel, Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem. Díky těmto projektům se zvyšuje zájem
dětí o četbu i jejich čtenářský obzor.
Autorky projektu věří, že seznamy dětské literatury stejně jako projekt Lovci perel přispějí ke
zviditelnění nových knižních titulů a ke snadnější orientaci pedagogů a rodičů při výběru knih.
Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých webových stránkách uvedla odkaz na tyto seznamy
společně s dalšími projekty podporujícími čtenářství. Díky seznamům se školy mohou o knihovnu více
opřít a využít i dalších služeb dětských oddělení.
Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové v sekci Pro
knihovníky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz.
Pokud máte nějaký nápad na vylepšení seznamů, využíváte seznamy netradičním způsobem
nebo vám v nich chybí oblíbená kniha vašich dětských čtenářů, neváhejte a napište na email:
knihovna21@gmail.com .

Na vaše příspěvky se těší koordinátorky projektu:
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Irena Prázová a kolektiv: České děti jako čtenáři, Host 2014, ISBN: 978-7491-492-8, str. 98
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Marta Staníková, Městká knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk,
Jindra Soudková, Městská knihovna ve Svitavách,
Mgr. Ivana Votavová, Městská knihovna Náchod o.p.s.,
Markéta Dubnová, Městská knihovna Hradec Králové, pobočka Kukleny
Eva Maurová, Městská knihovna Nové Město nad Metují
Monika Malá, Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

Zapsala
Mgr. Jitka Kyclová, Krajská knihovna v Pardubicích a RV SKIP 08 (Klubko KDK)
Užitečné knihy a portály zabývající se dětskou literaturou:
Pavel Mandys a kolektiv: 2x101 knih, Nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež, Albatros 2013,
ISBN: 978-80-00-03336-5
Irena Prázová a kolektiv: České děti jako čtenáři, Host 2014, ISBN: 978-7491-492-8
Celé Česko čte dětem – http://www.celeceskoctedetem.cz/ , 13. 3. 2017
Čtení pomáhá – http://www.ctenipomaha.cz/ , 13. 3. 2017
Rosteme s knihou - http://www.rostemesknihou.cz/ , 13. 3. 2017
Bibliohelp (léčba knihou) – www.bibliohelp.cz , 13. 3. 2017
Čítárny - http://www.citarny.cz/, 13. 3. 2017
Česká sekce IBBY - www.ibby.cz , 13. 3. 2017
Katalog „Nejlepší knihy dětem" - http://sckn.cz/content/zpravy/file-946_low.pdf nebo
www.sckn.cz, 13. 3. 2017
Katalog Klubu mladých čtenářů 2015 - http://www.kmc.cz/, 13. 3. 2017
Anketa SUK – čteme všichni. Hlasování dětských čtenářů o nejoblíbenější dětskou knihu http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni,13.3.2017 http://www.npmk.cz/knihovna/sukvysledky-prechozich-rocniku, 13. 3. 2017
Databáze autorů - http://www.databazeknih.cz/autori, https://knihy.abz.cz/obchod/vybrani-autori, 13.
3. 2017
Klasická literatura i autoři: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway, 13. 3. 2017

