
Tisková zpráva 

 

TOP 10 v dětské literatuře 

Orientaci v dětské literatuře vám usnadní seznamy dětské literatury 
 

Od roku 2014 vypracovávají členky Klubka KDK SKIP 08 pro potřeby učitelů, rodičů 

a knihovníků seznamy zajímavé a čtivé dětské literatury. Celý soubor obsahuje jmenný 

seznam autorů a knih pro jednotlivé ročníky, stručnou anotaci jednotlivých titulů a 

knížky 6. - 9. ročník jsou doplněny medailonkem autora. Řazení knížek podle jednotlivých 

tříd je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu. 

Každým rokem, v rámci Března – měsíce čtenářů přibývá deset TOP knih (do každého 

ročníku) vydaných v minulém roce. Nové knihy TOP 10 jsou v seznamech zvýrazněny, takže 

jsou na první pohled zřetelné. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé knížky, které 

knihovnice znají z půjčovní praxe. Knihovnické tipy mohou být dobrým vodítkem pro širší 

čtenářskou veřejnost. 

Autorky projektu věří, že seznamy dětské literatury stejně jako projekt Lovci perel 

přispějí ke zviditelnění nových knižních titulů a ke snadnější orientaci pedagogů a rodičů při 

výběru knih. Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých webových stránkách uvedla 

odkaz na tyto seznamy společně s dalšími projekty podporujícími čtenářství.  

Rodiče mají nezastupitelný vliv na výběr knih a pozdější čtenářství svých dětí. 

Průzkumy čtenářství ukazují, že chlapci čtou mnohem méně než dívky. Rozdíly se věkem 

nestírají, ba naopak. Otcové čtou výrazně méně než matky, na základě toho zjištění vznikl 

v loňském roce projekt Táta čtenář, který společně s knihovnami organizovala Liga 

otevřených mužů (LOM). Letos se knihovny orientují na podporu čtenářských tříd. 

Hledáme třídy, zapojené do projektu Čtení pomáhá nebo do jiných projektů – Lovci 

perel, Celé Česko čte dětem, nebo třídy, které čtou rády a nad rámec svých povinností. 
Chceme se s nimi setkat, předat si vzájemně zkušenosti, podpořit je v jejich zájmu o čtení, 

pomoci s výběrem literatury. 

Dobrým vodítkem mohou být i tyto seznamy. Každá knihovna má své možnosti a 

způsob jakým spolupracuje se školami. Ve školách vznikají čtenářské dílny, kde se děti 

aktivněji seznamují s literaturou. V této oblasti se školy mohou o knihovnu více opřít a 

využít služeb dětských oddělení. Seznamy současné čtivé dětské literatury se jistě budou 

hodit. 

 

 

Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové v 

sekci Pro knihovníky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz/ . 
 

 Pokud máte nějaký nápad na vylepšení seznamů, využíváte seznamy netradičním 

způsobem nebo vám v nich chybí oblíbená kniha vašich dětských čtenářů: neváhejte a napište 

na email: knihovna21@gmail.com . 

 

 Na vaše příspěvky se těší koordinátorky projektu:  

 Mgr. Jitka Kyclová a Božena Blažková 

 Krajská knihovna Pardubice a RV SKIP 08 (Klubko KDK) 

 

  

 

 

 

http://www.knihovnahk.cz/
http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky
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Další užitečné knihy a portály zabývající se dětskou literaturou: 

 

Pavel Mandys a kolektiv: 2x101 knih, Nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež, 

Albatros 2013, ISBN: 978-80-00-03336-5  

Celé Česko čte dětem – http://www.celeceskoctedetem.cz/  

Čtení pomáhá – http://www.ctenipomaha.cz/  

Rosteme s knihou - http://www.rostemesknihou.cz/  

Bibliohelp (léčba knihou) – www.bibliohelp.cz  

Čítárny - http://www.citarny.cz/ 

Česká sekce IBBY - www.ibby.cz  

Katalog „Nejlepší knihy dětem"  - http://sckn.cz/content/zpravy/file-946_low.pdf nebo 

www.sckn.cz 

Katalog Klubu mladých čtenářů 2015 -   

http://storage.albatrosmedia.cz/e-shop/files/9edb702b66411eea9f27a2ccdeb9e9a4.pdf 
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