
Hodnocení projektu Čtením lákáme děti do knihoven Zlínského kraje 

Čtyři knihovny Zlínského kraje spojily své síly a ve společném projektu k podpoře dětského 
čtenářství připravily projekt Čtením lákáme děti do knihoven Zlínského kraje. V prvním 
pololetí do knihoven zavítal soubor Listování a dětem představil literární dramatizaci knih 
A.Lobela Kvak a Žbluňk jsou kamarádi a A.Herzog Lililinda superhvězda. Pořady vhodně 
doplnily aktivity knihoven, např. v Knihovně Kroměřížska 11. června 2009 obohatily 
vyhlášení výsledků krajské literární soutěže dětí Zlínského kraje. A jak píší kolegyně z 
Kroměříže: "Hercům se podařilo ukázat i dětem, které ke čtení nemají příliš vřelý vztah, že 
čas strávený s knížkou pro ně rozhodně nebude ztracený a že na stránkách knih mohou potkat 
hrdiny se stejnými problémy, jako mají ony samy." Ve Vsetíně zaměřili svou pozornost na 
skvělou literární předlohu A. Lobela a i zde se ukázalo, "že scénická četba má význam a že 
dětem se představení se moc líbilo, dokazuje následný zájem o knihy a jejich půjčování. 
Myšlenka scénického čtení je skvělý počin a dobrá cesta, jak dětem přiblížit literární díla a 
nalákat je na čtení." Podobné kladné ohlasy přicházejí z Knihovny Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti i z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. 
 
V další části projektu spojily síly naše knihovny v Týdnu knihoven a díky němu jsme mohli 
přivítat přední českou ilustrátorku, autorku mnoha knih i např. poštovních známek Renátu 
Fučíkovou. Její vyprávění směřovalo tentokrát na starší posluchače, kterým jsou určeny její 
knihy vydané nakladatelstvím Práh z edice Největší Češi. Tak např.: "...v prostorách 
hudebního oddělení KKFBZ si mohli žáci tří školních tříd vyslechnout poutavé vyprávění. 
Autorka seznámila děti se svou dosavadní tvorbou, podrobně představila knihy o Karlu IV., 
T. G. Masarykovi a J. Á. Komenském. Děti také mohly nahlédnout do nově připravované 
knihy, tentokrát věnované historii Evropy. Program zaujal malé i velké posluchače," píší 
kolegyně ze Zlína. Ze Vsetína napsali, že autorka vyprávěla poutavé příběhy a zajímavosti ze 
života těchto tří velikánů a knihy přiblížila dětem právě formou svých půvabných ilustrací. 
Nejinak tomu bylo i v Uherském Hradišti a Kroměříži. O spanilé jízdě ilustrátorky Renáty 
Fučíkové po knihovnách Zlínského kraje se mohli dovědět i posluchači Českého rozhlasu na 
stanici Vltava i z živého vysílání.  
 
Cíl našeho společného projektu byl naplněn a pozitivní ohlasy zúčastněných knihovníků, 
učitelů, posluchačů i dětí ukazují, že je užitečné efektivně spojit síly i finanční náklady a 
dětem neobyčejným způsobem představit svět knih, literatury i zážitkového čtení. Všem 
účastníkům besed byly zároveň představeny knihovny jako důležité komunitní místo, kde 
mohou najít kromě čtení i prostor k setkávání a smysluplně zde trávit volný čas. 
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