
Hodnocení projektu  
 

Cesty ke knihám a dětskému čtenářství -  Knihovna 21. století 
 

v rámci společného projektu SKIP ČR pro rok 2015 za region Velká Morava 
 

 

 

I v letošním roce se podařilo čtyřem knihovnám Zlínského kraje připravit a uskutečnit 
projekt k podpoře dětského čtenářství  a získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v 
knihovnách. Projekt Cesty ke knihám  a dětskému čtenářství představil metodou 
scénického čtení v podání herců Slováckého divadla v Uherském  Hradišti jednu z 
nejoblíbenějších knih současného malíře, ilustrátora a autora Pavla Čecha. Kniha 
Dobrodružtství pavouka Čendy okouzlila malé posluchače a po představení se stala 
velmi žádaným titulem v dětských odděleních veřejných knihoven. V každé ze čtyř do 
projektu zapojených knihoven se odehrála dvě představení, která podle propočtů 
shlédlo cca 450 dětí. Ze všech knihoven přišla nadšená hodnocení, v nichž se 
ukázalo, že děti  tato forma čtení dokáže oslovit a motivuje k další četbě. 
 

Tak např. Z MVK Vsetín napsali : „Představení se moc povedlo a všem dětem i  
paním učitelkám se moc líbilo. Děti měly zájem si hned knížku vypůjčit a zajímaly se i 
o další díly Dobrodružství pavouka Čendy. Přišlo celkem asi 100 dětí (4 třídy)“ 
 

Z Knihovny Kroměřížska píší:  „ děti si užily báječné herce ze Slováckého divadla na 
scénickém čtení z knížky Pavla Čecha Dobrodružství pavouka Čendy. Byli úžasní, 
skvělí, bombastiční a prostě.... To ani nejde vypsat ...“ 
 

Pozitivní zprávy napsali v hodnocení z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 
kde jedno představení proběhlo i na pobočcce KKFB Jižní svahy. Také v Knihovně 
Bedřicha Beneše Buchlovana se čtení setkalo s velkým zájmem posluchačů. 
 

Díky projektům podaným prostřednictvím SKIP ČR můžeme představit  v  
knihovnách netradiční formy ze světa literatury, na něž by jinak knihovny finančně 
nedosáhly. Opět se potvrdilo, že spojením sil a finančních prostředků lze efektivněji 
přivést do knihoven společné projekty k podpoře dětského čtenářství.  A snad  vyšel i 
náš záměr malým čtenářům představit  knihu žijícího a oblíbeného autora.  
 
. 
20. října 2015                              Klub dětských knihovnen SKIP Zlínského kraje 

 

 


