
S knížkou do života (Bookstart) 

Celá Česká republika 

 

Hlavní přínos: 

• zvyšování informovanosti a vzdělanosti 

• posilování rodičovských kompetencí 

• posilování hodnoty rodiny ve společnosti 

• dlouhodobá podpora prorodinných aktivit 

• podpora mezigeneračního soužití a aktivit 

• zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit pro děti 

• podpora neformálních vazeb v komunitě 

• začleňování (integrace) osob se znevýhodněním do společnosti a zvýšení kvality jejich 

života. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)1 je dobrovolnou 

profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter 

občanského sdružení. Jeho posláním je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické 

a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů 

knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. 

Sdružuje na 1 500 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. 

Působí v celé České republice. V obnovené podobě úspěšně funguje již 31 let. Pro knihovny 

v ČR pořádá vzdělávací kurzy, školení, semináře, včetně osvětových a společenských akcí; 

realizuje různé projekty.  

V roce 2018 se připojil k mezinárodnímu projektu Bookstart, který vznikl před cca 

čtvrtstoletím ve Velké Británii, samostatným českým projektem S knížkou do života. Cílem 

projektu je přesvědčit rodiče novorozenců, resp. nejmenších dětí, že jednou z nejdůležitějších 

věcí pro rozvoj dítěte je věnovat mu svůj čas a strávit jej společně nad knihou (komunikací 

a interakcí, nenásilným a přirozeným vedením k četbě a pochopení mluveného slova), vysvětlit 

význam čtenářských dovedností pro úspěšnost dítěte v životě a současně nabídnout podpůrné 

služby knihoven i prostor pro sdílení s ostatními rodiči. 

Projekt je dlouhodobý, posiluje rodičovské kompetence i hodnotu rodinného života 

a mezigeneračních vztahů, zvyšuje informovanost a vzdělanost v komunitách a je zaměřen na 

rozvoj společných volnočasových aktivit dětí a jejich rodičů. Začíná poskytnutím motivačního 

balíčku k počátkům společného čtení pro děti a rodiče a dále nabídkou specifických služeb 

knihovny této skupině (rodiče a děti ve věku 0-3, resp. 3-6 let) a prostoru pro tyto aktivity. 

V současné době se připravují motivační balíčky a aktivity pro zrakově a sluchově 

znevýhodněné děti a rodiče. Projekt podporuje neformální kontakty a výměnu zkušeností 

rodičů stejně starých dětí v komunitě.  
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Veřejné knihovny jsou přirozenými centry pro život komunity, klíčovými volně dostupnými 

a příjemnými místy pro učení, kreativitu, inovace, setkávání, důvěryhodnými informačními 

zdroji. Jsou místy pro vzdělání a občanskou angažovanost, branou ke kultuře a kulturnímu 

dědictví pro všechny. SKIP pomáhá utvářet knihovny tak, aby byly místem vyhledávaným 

a staly se samozřejmou součástí života lidí, zajímavou a potřebnou v každé životní etapě. 

Projekt S knížkou do života stojí na počátku tohoto životního cyklu člověka a rodiny (děti 0 – 

6 let + jejich rodiče). Realizace probíhá v těsné součinnosti s vedením měst a obcí. 

V r. 2018 se projektu zúčastnilo 120 knihoven, v r. 2019 180 knihoven, v roce 2020 250 

knihoven. Každoročně bylo osloveno 10 000 dětí a jejich rodičů. Motivační sety byly předávány 

při vítání občánků, na specifických slavnostech v knihovně, v porodnicích a na dalších místech. 

Knihovny nabídly dětem a jejich rodičům již tisíce společných akcí, při nichž se vzdělávaly 

rodiče i děti a navazovaly se a prohlubovaly vztahy v komunitě. Projekt podpořily některé kraje 

(Liberecký, Moravskoslezský, Královéhradecký…), které jej hodnotí jako velice přínosný pro 

rodiny s dětmi i komunitu jako celek. 

 

Příběh z praxe: 

 „Se synem jsme do knihovny přišli poprvé někdy kolem třetího měsíce, kdy nám byl v rámci 

programu Setkání miminek představen projekt S knížkou do života a dozvěděli jsme se, že 

Městská knihovna Sedlčany pořádá dopolední program pro rodiny s dětmi (0-3 roky). Hned 

následující měsíc jsme knihovnu navštívili ještě jednou na druhém Setkání miminek a od té doby 

každý měsíc bedlivě sleduji Facebookové stránky Městské knihovny v Sedlčanech a natěšeně 

očekávám upřesnění data pro navazující program pro „mrňousky“. Byla jsem velice 

překvapena, jak bohatý program se nechá pro tak malé děti připravit a hlavně z toho, jak syn 

báječně od tak útlého věku reagoval. Knihovnice je pokaždé fantasticky připravená na hodinový 

program, který je nabitý od začátku do konce. Nejde jen o nějaké předčítání a pasivní účast, 

ale děti i rodiče jsou plně zapojeni do děje knihy, která dává téma každému setkání. Četba, 

říkanky, zpívání, pohybové aktivity bývají doplněné kulisami a dokonce i převleky jak pro děti 

tak i rodiče. Děti jsou nadšené, radostně plní úkoly a odpovídají na otázky, stejně jako klidně 

sedí a poslouchají čtený text. Tuto aktivitu máme moc rádi, protože nám oběma mnoho přináší 

– setkání s dětmi, podobně naladěnými dospěláky, mluvené slovo, zábavu, nové básničky 

a písničky.“  

Martina M. 

Závěrem jsem si položila otázku: Jak na tom děti jednou budou s čtenářskou gramotností? Před 

dětmi bych odpověděla, že určitě dobře, a chyběl by mi na to ten správný pohled. Při dětech 

jsem pochopila, jaký vliv mají rodiče na spolupráci a na tvorbu základů, protože mohu 

porovnávat jiné rodiče, kteří nečtou, nevedou ke knížkám a nahrazují to elektronikou. Pokud 

rodiče či prarodiče trochu podají pomocnou ruku, tak věřím, že by to mohlo vést na správnou 

cestu vybudování dobrých základů čtenářské gramotnosti. 

Lída H. 



Projekt se u nás velice líbí, zlepšuje se úroveň dárkových sad, kladné ohlasy od maminek, 

vytvořila se u nás fungující čtenářská komunita „bookstartových“ rodin.  

Městská knihovna Železný Brod 

Pro maminky s dětmi organizujeme 4 přednášky z řad odborníků spojené s našimi informacemi 

o dětské literatuře. Jednou měsíčně pořádáme tvořivou dílnu.   

Městská knihovna Poděbrady 

Je úžasné, že mnozí mladí rodiče s dětmi díky projektu našli cestu do knihovny.  

Obecní knihovna Bory 

Maminky si navzájem předávají své zkušenosti a rady.  

Obecní knihovna Petrovice u Karviné 

Projekt je moc krásný a jsou na něj kladné ohlasy.  

Městská lidová knihovna Žandov 

Na proběhlých akcích se líbilo jak dětem, tak rodičům.  

Místní knihovna Litobratřice 

Díky projektu vznikly téměř kamarádské vazby: maminky - děti - knihovnice - knihy, z čehož 

máme obrovskou radost. Kvůli vládním opatřením proti šíření Koronaviru jsme akce 

uskutečnily nejen v klubech, ale i venku a rozhodně nás tyto kroky utvrdily v tom, že to byla 

správná volba. Všichni jsme si to užili.  

Knihovna města Ostravy, pob. Radvanice a Bartovice 

Děti se na setkání s vrstevníky hodně těší. 

 Městská knihovna Rousínov 

Vše je úžasné a jsem ráda, že toho naše knihovna může být součástí!!  

Městská knihovna Rumburk 

Skvělý projekt!  

Knihovna města Ostravy 
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