Tisková zpráva
TOP knihy v dětské literatuře
Orientaci v dětské literatuře vám usnadní seznamy dětské literatury
Členky Klubka KDK SKIP 08 zpracovávají seznamy dětské literatury od roku 2014.
Za tuto dobu si seznamy našly své místo u svých uživatelů – učitelů, rodičů, ale i u dětí
samotných.
Výběr knih je zaměřen na novinky vydané v roce 2018 (případně 2019). Bylo
těžké vybrat z jejich široké nabídky, ale knihovnice i garantky pro jednotlivé ročníky mají
letitou zkušenost, a věřme, že i letos měly šťastnou ruku.
Ve výběru najdete knihy renomovaných i méně známých autorů. Důraz jsme kladly
na kvalitu obsahu i zpracování, na to aby knížka byla čtivá a odpovídala věku dětí
v jednotlivých ročnících. Jsme si vědomy, že toto je věc individuální, a vždy závisí na
odhodlání čtenáře, jeho zájmech a sečtělosti. Berte tedy naše rozdělení jako doporučení.
S výběrem pomáhala i odbornice na dětskou literaturu paní magistra Edita Vaníčková
z Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze.
Podle Seznamů mohou děti, učitelé i rodiče doplnit své knihovničky. Každý si jistě
přijde na své. Inspirujte se, objevte nové autory, najděte si i starší knížky těch, kteří vás
osloví.
Čtení je báječná věc, která tříbí naše názory. Dobře zvolená knížka vás pobaví,
rozesměje a pohladí po duši. Ale klidně se můžete i bát, když si to budete přát.
Nové seznamy knih s novinkami za rok 2019 obsahují 25 titulů pro každý ročník.
Nové TOP knihy jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné. Výběr
je zaměřen na novinky a čtivé knížky vydané v roce 2018 (případně 2019), které
knihovnice znají z půjčovní praxe. Ke každé knize jsou připojeny tyto údaje: jméno
autora, nakladatel, rok vydání, počet stran a stručná anotace knihy. Možnosti, kde
hledat informace k autorům uvádíme v závěru této zprávy. Řazení knížek podle jednotlivých
tříd zůstalo zachováno: 1. ročník, 2. – 3. . ročník, 4. – 5. ročník, 6. ročník, 7. – 8. ročník a
9. ročník. Rozdělení je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a
jeho zájmu!
Doporučujeme, aby knihovnice dětských oddělení na svých webových
stránkách uvedly odkaz na tyto seznamy společně s dalšími projekty podporujícími
čtenářství. Díky Seznamům se školy mohou o knihovnu více opřít a využít i dalších služeb
dětských oddělení.
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:
Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk,
Jindra Soudková, Městská knihovna ve Svitavách,
Mgr. Ivana Votavová, Městská knihovna Náchod o.p.s.,
Markéta Dubnová, Městská knihovna Hradec Králové, pobočka Kukleny
Eva Maurová, Městská knihovna Nové Město nad Metují
Monika Malá, Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem
Mgr. Jitka Kyclová, Krajská knihovna v Pardubicích a RV SKIP 08 (Klubko KDK)
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
Irena Prázová a kolektiv: České děti jako čtenáři, Host 2014, ISBN: 978-7491-492-8
Celé Česko čte dětem – http://www.celeceskoctedetem.cz/ , 13. 3. 2017
Čtení pomáhá – http://www.ctenipomaha.cz/ , 13. 3. 2017
Rosteme s knihou - http://www.rostemesknihou.cz/ , 13. 3. 2017
Bibliohelp (léčba knihou) – www.bibliohelp.cz , 13. 3. 2017
Čítárny - http://www.citarny.cz/, 13. 3. 2017
Česká sekce IBBY - www.ibby.cz , 13. 3. 2017
Katalog „Nejlepší knihy dětem" - http://sckn.cz/content/zpravy/file-946_low.pdf nebo
www.sckn.cz, 13. 3. 2017
Katalog Klubu mladých čtenářů 2015 - http://www.kmc.cz/, 13. 3. 2017
Anketa SUK – čteme všichni. Hlasování dětských čtenářů o nejoblíbenější dětskou
knihu
-http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni,13.3.2017
http://www.npmk.cz/knihovna/suk-vysledky-prechozich-rocniku, 13. 3. 2017
Databáze autorů - http://www.databazeknih.cz/autori, https://knihy.abz.cz/obchod/vybraniautori, 13. 3. 2017
Klasická literatura i autoři: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway, 13. 3. 2017

Bookstart- S knížkou do života: https://www.sknizkoudozivota.cz/, 23. 3.2020

