
  

 

 

 

 

 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2016 

 7. ročník česko-slovenského projektu  
 pro základní školy a osmiletá gymnázia 

 

Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme 
 
Mezinárodní měsíc školních knihoven (Internatiol School Library Month) vyhlásil v roce 
2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International 
Association of School Librarianship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních 
knihoven (International School Library Day). 
 
Cíl česko-slovenského projektu 
Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii  
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří záložku do 
knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Čtu, čteš, 
čteme,  a vymění si ji s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou 
školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání života žáků ze Slovenské 
republiky a zároveň také jako praktickou realizaci průřezových témat ze školních 
vzdělávacích programů či jako součást některého ze školních projektů. 
 
Průběh česko-slovenského projektu 
Základní školy a osmiletá gymnázia, jež se chtějí zúčastnit česko-slovenského projektu, 
vyplní elektronickou přihlášku, jež je zveřejněná na webovém sídle Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně: www.kjm.cz  
 
V případě, že si česká škola dohodla výměnu záložek s konkrétní slovenskou školou, uvede 
název a sídlo slovenské školy v elektronické přihlášce v části Poznámka. 
 
Přihlášky budou přijímány do 25. září 2016. 
 
Na základě přihlášek budou z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle druhu                      
a typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně Slovenská pedagogická knižnica zašle 
školám do 1. října 2016 kontaktní adresu přidělené partnerské školy. Vzájemné zasílání 
záložek a dalších případných kontaktů bude probíhat jen v kompetenci zúčastněných škol. 
 
Vyhodnocení česko-slovenského projektu 
Česko-slovenský projekt bude ukončen 31. října 2016. Následně Slovenská pedagogická 
knižnica vyzve slovenské partnerské školy k zaslání informací o průběhu celého                        
česko-slovenského projektu a připojení fotografií nejkrásnějších záložek. České partnerské 
školy budou vyzvány Knihovnou Jiřího Mahena v Brně taktéž k zaslání hodnocení projektu                    
a připojení fotografií nejkrásnějších záložek. 

http://www.kjm.cz/


Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2016 na 
webových stránkách obou spolupracujících institucí. 
 
Kontaktní osoba pro českou stranu: 
Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí Centra dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně 
Tel.: +420 542 532 146, e-mail: cdc@kjm.cz 
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