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Projekty na podporu 
čtenářství           

Oddělení služeb knihovnám           
 

     Pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů působí projekt zaměřený na 
získávání kladného vztahu k literatuře a knihám Rosteme s knihou.  
 
      Propagační kampaň na podporu čtení v České republice byla zahájena na veletrhu 
Svět knihy Brno 2005. Jejím hlavním organizátorem je společnost Svět knihy, s.r.o. 
Projekt vychází ze zkušeností vyspělých států, které se snaží mírnit důsledky 
celospolečenského poklesu zájmu o literaturu. Propagaci četby se v České republice 
věnuje mnoho dílčích projektů, které upozorňují na knihu v lokálním i celorepublikovém 
rozsahu. Městské a regionální knihovny, organizace sdružující knihovníky a informační 
pracovníky SKIP, Obec spisovatelů, Česká sekce IBBY, společnost Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů Svět knihy, Klub ilustrátorů, Agora Central Europe, Veletrh 
dětské knihy Liberec, nakladatelé knih pro děti a mládež se svými knižními kluby, 
knihkupci i mnozí nadšení jednotlivci připravili již řadu záslužných akcí přivádějících děti 
zpět k četbě knih. Zaštítění jednotlivých akcí značkou "Rosteme s knihou" umožní všem, 
kteří se k ní přihlásí, získat větší publicitu pro své aktivity díky rozsáhlejší a dlouhodobé 
mediální spolupráci se zainteresovanými partnery (denní tisk, Knižní novinky, Knižní svět - 
pořad ČT 2, stanice a relevantní pořady Českého rozhlasu, noviny a časopisy určené pro 
děti a mládež, pro pracovníky ve školství, pro rodiče a další). 
 
      V našem regionu se pravidelně uskutečňuje prodejní výstava knih "Rosteme s knihou 
aneb Svět knihy dětem" v rámci festivalu "Jičín město pohádky". Výstava má bohatý 
doprovodný program a mezi její pravidelné návštěvníky patří i účastníci Knihovnické dílny.
 
      S celým projektem se můžete seznámit na adrese: 
http://www.rostemesknihou.cz/index.html . 
 
      Dalším zajímavým a rychle se rozvíjejícím projektem je akce Celé Česko čte dětem. 
Inspirací k tomuto projektu byly zkušenosti ze sousedního Polska. Cílem je ukázat na 
význam hlasitého čtení pro emocionální vývoj dítěte a pro následné aktivní čtenářství. 
Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, 
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního 
chování, posiluje jeho sebevědomí. 
 
      Kampaň podporuje myšlenku, že je zapotřebí číst dětem alespoň dvacet minut každý 
den. Společné čtení je vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a zároveň výchovnou 
metodou. 
 
      Na webových stránkách projektu: http://www.celeceskoctedetem.cz lze najít inspiraci 
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nejen pro práci s dětmi, ale i s jejich rodiči a učiteli. Zakladatelkou obecně prospěšné 
společnosti "Celé Česko čte dětem" je Mgr. Eva Katrušáková. Autorkou plakátu a loga je 
malířka Emma Srncová.  
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