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(V Plzni 21. 03. 2018) 
 
 

Knihovna města Plzně ocenila svého nejmladšího Čtenáře roku 
a chystá se na projekt S knížkou do života (Bookstart) 

 
 

 

Měsíc březen patří v knihovnách nejen čtení a knihám, ale hlavní pozornost je 

opět soustředěna na čtenáře. Knihovna města Plzně se připojila k celonárodní 

akci Březen – měsíc čtenářů a přichystala ve svých provozech mnoho 

zajímavých akcí, přednášek, besed, soutěží a výstav. Jednou z nich byl i další 

ročník Čtenáře roku. Tradiční soutěž vyhlašuje čtyři sta knihoven z České 

republiky. Smyslem projektu, který se koná od roku 2011, je posílit význam 

a prestiž četby, vyzdvihnout ty, kteří knihovny nejvíce navštěvují a využívají 

jejich služeb.  V průběhu března 2018  byli vybráni nejmladší čtenáři knihovny 

se zajímavým “čtenářským příběhem” nejen jednotlivých knihoven, ale i všech 

krajů. Celostátní vítěz bude zveřejněn 4. dubna 2018 v přímém přenosu České 

televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018. V březnu pak také 

odstartuje pilotní ročník projektu S knížkou do života (Bookstart).  Ten úspěšně 

probíhá už řadu let ve 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Nyní 

se k němu připojují i české knihovny. Projekt se orientuje na rodiče 

s novorozenci a na dobu předškolního věku dítěte. Je zaměřen na získání 

přátelského vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to 

ve spolupráci s rodiči. Patří sem i programy pořádané ve spolupráci s rodiči, 

realizované v knihovnách mezi knihami.  
 
Knihovna města Plzně se opět připojila k celonárodní akci Březen – měsíc 
čtenářů a přichystala ve svých provozech mnoho zajímavých akcí, přednášek, 
besed, soutěží a výstav. Jednou z nich byl i další ročník Čtenáře roku. Tradiční 
soutěž vyhlašuje čtyři sta knihoven z České republiky. Smyslem projektu, který se 
koná od roku 2011, je posílit význam a prestiž četby, vyzdvihnout ty, kteří knihovny 
nejvíce navštěvují a jejich služby využívají. "V zimě 2018 jsme vybrali a vyhodnotili 
nejmladší čtenáře naší knihovny," říká zaměstnankyně knihovny Markéta Skálová. 
"Jaká kritéria měl splnit nejmladší čtenář nebo čtenářka? Především je to pravidelné 
půjčování knih odpovídající jeho věku prostřednictvím rodičů, a to nejméně jednou 
měsíčně, a účast na akcích knihovny, samozřejmě pro odpovídající věkovou skupinu. 
Jako pomocné kritérium pro rozhodování mezi favority může sloužit i počet výpůjček 
v minulém roce nebo skutečnost, že čtenář má v knihovně registrované další členy 
rodiny, kteří společně s ním knihovnu navštěvují či s ní spolupracují. Do základního 
kola soutěže se letos z dvanácti provozů městské knihovny přihlásilo 60 dětí 
(28 dívek a 32 chlapců), z celkem jednačtyřiceti rodin. Bylo zde 27 jednotlivců, 



12 sourozeneckých dvojic a dvě vícečetné rodiny (s 4 a 5 dětmi). Věk přihlášených 
nejmladších čtenářů se pohyboval od 3 měsíců do 14 let, z toho 3 děti byly mladší 
jednoho roku. Účastníci pocházeli z Plzně a okolních obcí," doplňuje knihovnice. 
Všichni tito malí čtenáři milují barevná leporela, písničky, říkadla, pohádky 
a jednoduché příběhy. Zajímají se o interaktivní knížky (hmatové, zvukové, 
s odklápěcími okénky, pohyblivými díly, s hračkami), knihy o zvířatech, chlapce baví 
číst o dopravních prostředcích, pracovních strojích a  všeobecné encyklopedie. 
Mezi autory stále vedou Josef Lada, Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora a  Jiří Žáček.  
Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí, jejich sourozenců a rodičů, 
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ve dvou etapách. 26 dětí se v sobotu 
17. března 2018 sešlo v Polanově síni v ústřední budově knihovny, 18 dětí bylo 
v pondělí 19. března 2018  pozváno do L-klubu Obvodní knihovny Lochotín. V obou 
termínech bylo součástí programu představení „Červená Karkulka“. Nejstarší a také 
nejmladší děti do dvou let, pro které by program nebyl vhodný, budou odměněny 
individuálně ve svých knihovnách.  Starší děti převzaly velké diplomy s podpisem 
ředitelky knihovny Heleny Šlesingerové, malé děti pak obrázkové „diplomy“ v menším 
formátu. Všem náležely také věcné ceny jako lízátka, notýsky, omalovánky, hrnečky, 
pexesa, švihadla apod. Nejmladší čtenářkou města Plzně se stala dvouletá Jituška 
Pouchová. Ta s maminkou Janou a pětiletou sestrou Julinkou navštěvuje  3 provozy 
Knihovny města Plzně (Knihovnu Vinice, Obvodní knihovnu Lochotín a Ústřední 
knihovnu pro děti a mládež). Do knihovny prý takto „chodí" od narození, a to 
několikrát týdně. V loňském roce spolu uskutečnily v knihovně 36 návštěv a vypůjčily 
si celkem 93 knih pro děti, nejčastěji pohádky o zvířátkách a vílách. Malá čtenářka 
Jituška byla uznána jako krajská vítězka a postoupila do celostátního kola, jehož 
vítěz bude slavnostně vyhlášen 4. dubna 2018 v přímém přenosu České televize 
v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018.   
Nejmladším či budoucím čtenářům je určen další projekt zaměřený na vzdělávací, 
sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození 
až po nástup do školy. "Knihovna města Plzně se stejně jako dalších 
160 knihoven  v České republice zapojila do projektu Bookstart – S knížkou 
do života, při němž některá letos narozená miminka získají u příležitosti vítání 
občánků nebo při obdobné slavnosti v knihovně sadu dárků, kterou tvoří knížka 
pro děťátko, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů 
s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti, nabídka služeb knihovny 
pro rodiny, pozvánka na vybrané akce a další drobné dárky. Cílem projektu je přivést 
rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte  a přesvědčit 
je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího 
věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, 
povídáním, zpíváním). Rádi pomůžeme rodičům zorientovat se v nabídce kvalitní 
literatury pro děti, poradíme, jak podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a vytvořit 
pozitivní vztah ke knize a čtení," uzavírá Markéta Skálová. 
 

 
Kontakt pro média: 
 
Mgr. Markéta Skálová, vedoucí Oddělení informačních služeb a studovna Knihovna 
města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, tel. 378 038 213,  
e-mail: skalovamar@plzen.eu 
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