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Smysl projektu

• pěstovat a podporovat lásku ke knížkám, 
příběhům
  a čtení
• podporovat rozvoj jazykových dovedností, vnímání
  a dětské fantazie
• povzbuzovat rodiče, aby si čtení užívaly, četly 
dětem 
  od nejútlejšího věku a chápaly, že existuje přímá 
vazba
  mezi čtením a vzděláváním
• nabídnout tipy a rady pro společné čtení a 
orientovat
  rodiče v nabídce dobré literatury pro děti
• nabídnout zajímavý program a prostor pro sdílení



Základní informace

• projekt Svazu knihovníků a informačních 
  pracovníků ČR a českých knihoven od roku 2018
• inspirovaný a podložený zahraničními zkušenostmi
  a výzkumy
• vzdělávací projekt pro rodiče a rodiny - pro rodiče 
  s miminky (0-3 roky) a pro rodiče s dětmi ve věku 
3-6 let
• v základu obsahuje: pořízení a předání motivačních
  setů/balíčků – prvních knížek pro společné čtení 
  a následné setkávání s rodiči a dětmi v knihovně
• navazuje Knížka pro prvňáčka – pasování na 
čtenáře



Zapojené knihovny - okres Vsetín

Profesionální knihovny:

• Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín
• Městská knihovna Valašské 
Meziříčí
• Městská knihovna v Rožnově p. R.
• Knihovna Nový Hrozenkov
• Veřejná knihovna Hovězí
• Knihovna města Zubří
• Obecní knihovna Horní Lideč
• Knihovna Halenkov
• Místní knihovna Velké Karlovice

Aktuálně v ČR zapojeno 274 knihoven.

Neprofesionální 
knihovny:

• Místní knihovna Huslenky
 



Příklady – okres Vsetín

Obec Hovězí



Příklady – okres Vsetín
Městys
Nový Hrozenkov



Příklady – okres Vsetín

Město Zubří



Příklady – okres Vsetín
Město
Valašské Meziříčí



Cíl projektu 

• Podpořit 
čtenářskou
  gramotnost dětí v 
ČR

• Záštita Ministra 
kultury



Pro koho

Pro děti a jejich rodiče

Druhy sad: 
• pro děti ve věku 0-3 roky

• pro děti ve věku 3-6 let 

V přípravě nové sety s novými

autory

• Daniela Fischerová, 
Irena Šafránková

• Daniela Krolupperová, Michaela 
Bergmannová



Verze pro slabozraké a nevidomé

Sponzor: 
Knihovna a tiskárna
pro nevidomé K. E. 

Macana

• audioverze leporela, 
pohádkové knížky 
i metodiky pro rodiče

Již k dispozici ve zvukových

knihovnách!



Verze pro neslyšící (připravuje 
se)

Sponzor: 
Elektrárna Opatovice

• financování uměleckého 
tlumočení leporela 
do znakového jazyka

 

• tlumočení KukátkOO, 
z.s.,



    Pomoc

• Metodiky 
pro knihovny

• Tisk metodik - NK ČR 
Praha



    Online

elektronický zpravodaj 

webová stránka:
www.sknizkoudozivota.cz

facebook,youtube kanál, 
elektr. konference 

Andersen,
heslo na Wikipedii…

objednávkový a registrační
formulář

http://www.sknizkoudozivota.cz/
http://www.sknizkoudozivota.cz/


Nebojme se pravidel
•Spolupráce se zřizovatelem
•Členství knihovny v profesním 
spolku (SKIP ČR)
•Objednání motivačních sad 
a jejich předání
•Uspořádání 4 relevantních akcí 
pro rodiče s dětmi ročně 
a vytváření komunity
•Budování odpovídajícího fondu (knížky 
pro nejmenší, knížky pro rodiče)
•Přizpůsobování prostředí a vybavení 
pro miminka a batolata
•Dokumentace činnosti a roční zpráva 
prostřednictvím dotazníku na webu 
projektu
•Udržitelnost projektu 6 let pro 
následnou evaluaci
•Propagace projektu v obci
•Zvyšování kvalifikace knihovníků





    Chápeme, že
• může být problém 

sehnat finance

• nemáte vhodné prostory 

a vybavení

• máte z práce s velmi 
malými dětmi obavy

• už nemáte kapacitu 
dělat další pravidelná 
setkání, nezvládnete 4 
akce za rok





    Přátelé

…vítáni!

• pro všechny, kteří se 
chtějí přihlásit k 

samotné myšlence,
•  dělají akce pro rodiče

s dětmi/kluby maminek
a tatínků, 

• chtějí sledovat, co se
v projektu děje …





    100 Kč

aktuální cena 1 sady

• cena dotovaná (díky 
podpoře SKIP, sponzorů

    a práci dobrovolníků)

• tržní cena cca 4x 
vyšší



Kontakty

www.sknizkoudozivota
https://cs-cz.facebook.com/sknizkoudozivo
ta/

Roman Giebisch, roman.giebisch@nkp.cz
Zlata Houšková, zlata.houskova@gmail.com

KMO – web, fcb, zpravodaj, 
dlouha.kmo@gmail.com

KMHK- objednavkybookstart@knihovnahk.cz

http://www.sknizkoudozivota/
https://cs-cz.facebook.com/sknizkoudozivota/
https://cs-cz.facebook.com/sknizkoudozivota/
mailto:roman.giebisch@nkp.cz
mailto:zlata.houskova@gmail.com
mailto:dlouha.kmo@gmail.com
mailto:objednavkybookstart@knihovnahk.cz


Miminkům a knihovnám zdar!



Děkuji za pozornost…

Setkání knihovnic/knihovníků a starostek/starostů okresu Vsetín, 
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