
Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání
aneb

začínáme od nejmenších



Bookstart / S knížkou do života

• Severočeská vědecká knihovna je do projektu zapojena od 
roku 2018. 

• Smyslem Bookstartu je oslovit aktivní rodiče a společně s 
nimi seznámit ty nejmenší čtenáře s knihou.

• SVKUL nabízí členům Bookstartu pravidelná setkání 2x 
měsíčně.

• Součástí programu jsou i přednášky a besedy se zajímavými 
hosty.

• V současné době je do projektu přihlášeno přes 80 rodičů.



Bookstart online

• V době uzavření knihoven veřejnosti
nabízí SVKUL pravidelně členům
Bookstartu online program.

• Se členy skupin udržujeme nepřetržitou 
emailovou komunikaci.

• Knihovna zasílá členům Bookstartu videa 
obsahující náměty na aktivity s dětmi, 
výtvarné dílny, doporučenou literaturu 
pro jednotlivé věkové kategorie dětí atd.



Ukázka z pravidelné emailové korespondence se členy Bookstartu.



Nová herna (nejen) pro Bookstart
SVKUL zrekonstruovala a plně 
vybavila nový prostor, který bude 
sloužit k pravidelnému setkávání 
skupin Bookstartu. 



Výtvarné dílny online

detske_knihovnausti
detskyblog.svkul.cz

www.facebook.com/svkusti

www.svkul.cz

https://www.instagram.com/detske_knihovnausti/
https://detskyblog.svkul.cz/
http://www.facebook.com/svkusti
https://www.svkul.cz/


Lekce pro MŠ a ZŠ

• Dětské oddělení zajišťuje seznamovací lekce 
s knihovnou a tematické besedy určené žákům 
mateřských a základních škol. 

• Hravou a aktivní formou se děti dozvědí, co 
mohou v knihovně najít, jak se v knihovně 
orientovat či zajímavosti ze světa knih.

• V době uzavření knihovny vznikl animovaný 
Průvodce DO SVKUL, který žáky seznámí  s 
prostředím a nabídkou knihovny, přiblíží jim 
knižní žánry a naučí vyhledat knihy v prostorách 
knihovny.



Ukázka z Průvodce DO SVKUL



Projekt Dopis babičce a dědečkovi
• V projektu si vzájemně vyměňují 

dopisy děti s babičkami a dědečky z 
blízkého seniorského zařízení. 

• Prostředníkem a koordinátorem 
jejich korespondence je SVKUL. 

• Pravidelné dopisování aktivuje 
seniorům jejich každodenní život a 
přináší radost. Vznikají nová 
mezigenerační přátelství. 

• Děti se učí úctě ke stáří, mají 
možnost dozvědět se něco z 
životních zkušeností seniorů, získat 
nového přítele a v neposlední řadě 
se zdokonalovat ve slohu. 

• Zapojit se můžou MŠ a ZŠ, děti i 
dospělí z řad veřejnosti.

• Projekt je propagován spotem na 
sociálních sitích.





• Projekt se setkal s velkou 
odezvou veřejnosti.

• Knihovníci pravidelně 
doručují bezpečně uložené 
dopisy do domovů seniorů.

• Doručili jsme již přes 450 
dopisů.

Projekt Dopis babičce a dědečkovi



Projekt Čte táta netáta
Tatínkové čtou dětem své oblíbené pohádky.
Projekt DO SVKUL. 

Tatínkové zasílají do knihovny videa, která jsou uveřejněna na sociálních sítích.
Otevřená výzva dětem.

#KidsReadDadChallenge

#tatovectoudetem, #detictoutatum, 
#ctetatanetata



Táta Radek čte Malé černé pohádky pro nebojácné děti / Blaise Cendrars / Praha : Baobab, 2010

https://www.baobab-books.net/author/blaise-cendrars
https://katalog.svkul.cz/search/by-authority/3286056
https://katalog.svkul.cz/search/by-authority/3292189


Děti reagují na čtení tatínků

Bruno čte z knihy Záhádky / Petr Nikl / Praha : Meander, 2007

https://katalog.svkul.cz/search/by-authority/3286056
https://katalog.svkul.cz/search/by-authority/3290546


Děkuji za pozornost.

MgA. Tereza Kleinová

tel: 721621636
e-mail: kleinova@svkul.cz

mailto:detske@svkul.cz

