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S knížkou do života již od roku 2004 



…trocha statistiky na začátek… (k 31. 12. 2017) 

Počet obyvatel Sedlčan:  7 108 

Počet čtenářů celkem:   2 323 

 (32,68 % z počtu obyvatel města!) 

Počet dětských čten ářů:  789 

 (! 87,76 % ! z počtu dětí ve městě) 

Návštěvnost celkem:   70 104 

 (průměrná měsíční fyzická návštěvnost – 4 069  

 tj. 57 % z počtu obyvatel města) 

Akce pro veřejnost:   ! 667 ! 

 (z toho 233 kulturních akcí, 423 vzdělávacích akcí  

 a 11 větších výstav) 



Strategie od roku 2001 

„Rodinná knihovna“ – podpora věkové 

skupiny 0 – 6 let 

Podpora této skupiny je z hlediska 

„tvorby“ budoucích čtenářů nejdůležitější 

Nákup knih 

Akce pro rodiny a předškolní děti 

Zkrátka podpora VŠEHO, co se malých 

dětí a rodin dotýká 





Výchozí situace  

Aktivity pro děti předškolního věku 
(pravidelné, občasné) 

 

Dopolední programy pro rodiny s dětmi 

 (výtvarné dílny, pohádková dopoledne, Hejbánky, 
 Notování, společenské hry pro nejmenší…) 

Větší akce pro celé rodiny 
(Na Zvěřinec za Máchou, Svatojanská noc aneb Poletíme 
s broučky, Lampionový průvod, Den pro dětskou knihu…) 

  
 



Programy pro MŠ 

 (programy inspirované pohádkami pro mladší děti, 

 speciální programy pro předškoláky od roku 2017/2018, 
 Knihovnice v pohybu…) 

Ostatní programy 
 (Vítání občánků, Hajánek, Noc pro maminky, 
 Virtuální(ne)bezpečí, autorská čtení, trénování paměti, 
 Páteční odpoledne, projekt Lukášek…) 

Do roku 2018 jsme však neměli program speciálně pro 
miminka (kromě Vítání občánků na radnici) 

 



Vítání občánků aneb Nikdy není dost brzy 

Září 2004 (15 let) 

Cca 1x za tři měsíce na radnici 

(zpočátku nebyl zájem ze strany vedení města, 
důvody: osobní údaje – průkaz není vydáván na jméno 
dítěte) 

 

  



Balíček od knihovnic: 
 

 - blahopřání 
 

 - leporelo 

(kvalitní česká leporela; financování z grantů, reklamní 
materiál, položka schválená radou – závisí na pohledu 
auditora, ale každý určitě cestu najde…) 
 

 - doživotní průkaz do knihovny zdarma 

(aktivace průkazu do tří let věku dítěte; chceme 
podpořit jeho vztah ke čtenářství, ale i k místu a k 
místním institucím; mnohdy se spolu s dítětem stávají 
čtenáři knihovny i celé rodiny – pozitivně na ně působí 
skutečnost, že někdo se chce o jejich děti „starat“ po 
celý život)  

 



Průkazka + blahopřání 

 



 a trocha statistiky… (k 31. 12. 2018) 

Cca 899 narozených dětí od roku 2004  

 

Cca 608 dětí se zúčastnilo slavnosti Vítání občánků (tj. 67,6 % z 

počtu narozených dětí) 

 

166 zapsaných čtenářů od roku 2004 (tj. 27,3 % z počtu přivítaných 

dětí) 

 

143 aktivních čtenářů v současné době (tj. 18,9 % z počtu 

aktivních dětských čtenářů!) 

 





  



Rok narození Přihlášení Věrní Úbytek

2004 14 11 3

2005 20 16 4

2006 15 11 4

2007 14 10 4

2008 9 8 1

2009 15 12 3

2010 12 11 1

2011 15 14 1

2012 9 8 1

2013 12 11 1

2014 14 14 0

2015 11 11 0

2016 6 6 0

Celkem 166 143 23



Situace od roku 2018 

S Knížkou do života (Bookstart) –  

PROJEKT, KTERÝ MÁ SMYSL!!! 

Jednoznačná podpora 

(viz. statistická data) 

• Možnost dát rodinám kvalitní „materiál“ (sety) 

a více tak podpořit čtenářství v rodinách 

• Možnost navázání užších kontaktů s rodiči novorozenců 

Do našich akcí projekt vnesl koncepčnost a řád 

 



Příprava 

Konec roku 2017 – návrh naší koncepce (spolu s 

kolegyněmi) 

Leden 2018 – schůzka na radnici (místostarosta, 

matrikářka, předseda Komise pro občanské obřady, ředitelka 

knihovny) 

Rozhodnutí: 

Vítání občánků (radnice) +  

Setkání miminek (knihovna) 

 

 



Obsah setkání 

Společná porada, co bychom chtěli programem říci, co 

bychom chtěli zdůraznit (celý kolektiv) 

Důležitost rituálů 

Důležitost pravidelnosti 

Důležitost čtení, zpívání, rytmických 

cvičení… 

 

 

 



Koncepce 

Setkání miminek aneb Den za dnem s 

miminkem 

Rok s miminkem  
Následně možnost navštěvovat dopolední akce pro rodiny s 

malými dětmi – obvykle 2x měsíčně 

Setkání ve třech letech (název a program 

se tvoří) 
Následně možnost navštěvovat 1x měsíčně „klubík předškoláků“ 

a v zimních měsících Páteční odpoledne 



Setkání miminek aneb Den 

za dnem s miminkem 

Úvodní slavnost 

Odpolední čas – zvány celé rodiny 

Výzdoba a slavnostní nálada 

Program: informace o projektu; pásmo říkadel 

(„Den za dnem s miminkem“) doplněné hrou na 

housle – délka 15 – 20 min.; max. 5 dětí; na závěr 

předávání setů (pokud neobdrželi při Vítání 

občánků), všem dárek od nás - leporelo  

 







Rok s miminkem 

Navazující setkání (za 1 – 2 měsíce) 

Dopolední čas – zvány pouze maminky (tatínkové) + 

miminka 

Pozvánky  

Program – Pásmo říkadel „Rok s miminkem“; 

zdůraznění koloběhu roku; max. 30 min.; využití hudby – 

klavír (počítač), Orffovy nástroje, dřívka apod. 

Následně možnost navštěvovat dopolední akce pro rodiny s 

malými dětmi 







Setkání ve třech letech –  

v přípravě 

Seznam rodin (vedeno průběžně) 

Příprava pozvánek 

Středa odpoledne – pásmo klasických 

veršovaných pohádek spojené s 

podvečerním „Hajánkem“; rozdání setů; 

pozvání na další akce pro předškoláky („klubík 

pro předškoláky“, páteční odpoledne) 

 



Co nás potěšilo a trochu i 

překvapilo? 

Klidná, milá, slavnostní až intimní 

atmosféra 

Vřelé přijetí  

Miminka nepláčou a nebojí se – naopak 

krásně reagují na hlas a zvuky – nadšené 

přijetí houslí, klavíru a Orffových nástrojů! 



Blanka Tauberová 

tauberova@knihovna-se.cz  

Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace 

www.knihovna-se.cz  

 

„Osobně považuji podporu věkové skupiny 0 – 3 

roky za nejdůležitější. Toto období je významné pro 

další rozvoj dítěte (tedy i čtenářský). Vytvářejí se 

základní návyky a jedním z nich může být (a je!!!) 

i návštěva knihovny a čtení. Děti se v knihovně cítí 

bezpečně, hrají si, tvoří, čtou společně s maminkami 

(či jinými lidmi) a určitě se jim k tomuto prostředí 

vytvářejí kladné vazby, které jednou budou tvořit 

kladné vzpomínky…“ 




