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U knížky to začíná

Podpora čtenářství

Čtení, čtenářství, čtenářská gramotnost

Čtení v knihovně

Projekty  celostátní

Projekty  MKP

Čtení všude

Úzký kontakt se školou
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Čteme dětem, čteme s dětmi

Pořady pro rodiče s dětmi

Za pohádkou do knihovny

Hraní, čtení, prohlížení – práce s obrazovou informací

Pohádky z  hostivařské zahrádky

Školní brašnička a Ovčí kapsička – co v nich najdeme?

Čteníčko pro MŠ

Pravidelné i nepravidelné programy pro mateřinky

Čtení s doprovodnými aktivitami

Čtení s dramatizací
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Čteme dětem, čteme s dětmi

Dlouhodobé projekty pro nejmenší 

Pohádky z ovčí kapsičky

MaTaDe  

Dopoledne pro mrňousky 

Školní brašnička - předškoláci                       
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Už jsem školák a taky čtenář

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – 300 dětí

Pasování na čtenáře - 644 dětí

Pobočkové programy k podpoře čtenářství

Pro školy 

Karlík a továrna na čokoládu

Papoušek Lori – s patronací Daisy Mrázkové

Dětské čtenářství v pobočkách MKP v Praze 6 (finanční 

podpora MČ Praha 6)
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Pobočka Dittrichova

Celoroční programy pro školy a se školami

Do školy s Lisou

Šoa – s Židovským muzeem v Praze

Uč se, synu, moudrým býti – s PMKK

Za Dášeňkou do Strže – Karel Čapek

Za Mikešem do Hrusic – Josef Lada

12x s Lorim – knihy Daisy Mrázkové

Karlíkův zlatý kupón – Roald Dahl
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Za čtením do škol i ven

Bibliobus

Minibibliobus Oskar
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Čteme při každé příležitosti …
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Lovci perel – od podzimu 2015

Literární dílny

Rozvíjení čtenářských dovedností

Posílení složek čtenářské gramotnosti

Zaměření na klíčové kompetence

Dramatická výchova – hlasová výchova

Spolupráce se spisovateli: workshopy

Tvůrčí psaní



Vlídné prostředí a prima 

knihovníci

Pobočky a dětská oddělení

Galerie v ÚK a na Smíchově

Dům čtení

Méďa Tulák

Pobočka Lužiny – soukromí i společný prostor

Pozvánky do světa literatury ( autorská čtení, 

besedy se spisovateli, mapování současné české 

LPDM)

Velký knižní čtvrtek a audiočtvrtek
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Larpy v knihovně

Hraní rolí

Komorní larpy

Skutečné hraní, fyzická přítomnost 

Knížka v ruce

Děti, mládež, dospělí, školní skupiny

• miloslav.linc@mlp.cz
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Děkuji

jana.hradilikova@mlp.cz

Oddělení metodiky služeb

mailto:jana.hradilikova@mlp.cz

