Rozvíjení čtenářské gramotnosti
1.
Knihovnu bych za žádnou holku nevyměnil! : kamarádce knihovně je deset
let / Zlata Houšková -- cze
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Roč. 68, č. 3
(2016), s. 85-87.
Informace o soutěži na podporu dětského čtenářství Kamarádka knihovna, jejímž
cílem je pozvat do knihoven více dětí a ukázat jim, že knihovna může nabídnout
nejen knížky a informace, ale i spoustu zábavy, prostor pro komunikaci a relaxaci.
Jedním z důležitých kritérií soutěže je hodnocení dětí, které se vyjadřují k tomu,
jaká je a jaká by měla být jejich knihovna. Mohou přidat i komentáře, požadavky
a názory, čímž vzniká důležitá zpětná vazba. Pravidelně nejlepší hodnocení mívají
knihovnice a knihovníci sami. Rozhodující je i činnost knihovny (posuzuje
porota). Soutěž slaví v r. 2016 své desáté narozeniny.
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2.
Knižní cukroví : Klářina kuchařka, aneb, deset receptů na workshopy v
knihovně / Klára Smolíková -- cze
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Roč. 68, č. 1
(2016), s. 31-33.
Smysluplnost čtenářství. Čtení jako vášeň, posedlost či dokonce závislost. Závislý
knihovník a jeho práce. Kampaně na podporu čtenářství namířeny ne na rozum,
ale - jako všechny ostatní - na lidské pocity. Inspirace pro knihovníky z
Birminghamu ve Velké Británii - návrhy na workshopy od začínajících čtenářů po
dospělé návštěvníky knihoven, od oťukávání lásky ke knize po přihlášení se ke
čtenářství a čtenářskou vášeň. Tipy na konkrétní činnosti a akce.
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3.
Pro nové čtenáře / Roman Giebisch -- cze
In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech
stran -- Roč. 3 (8), č. 12 (prosinec) (2015), s. 22.

Příspěvek představuje vydané tituly knih osmi ročníků projektu Knížka pro
prvňáčka. Na začátku stál projekt Ústavu pro informace ve vzdělávání a Národní
pedagogické knihovny Komenského s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka, pokračovatelem ve vydávání každoroční knihy pro prvňáčky pak byl
SKIP ČR za podpory nakladatelství TRITON a od pátého ročníku je součástí
projektu Čtení pomáhá.
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4.
Vhodné je cokoli, co přitáhne děti ke čtení / Pavel Mandys ; [Autor interview]
Jan Nejedlý -- cze
In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 63, č. 1 (2016), s. 6-8.
Rozhovor s Pavlem Mandysem, redaktorem a spoluzakladatelem občanského
sdružení Litera, které od roku 2002 vyhlašuje každoročně výroční knižní ceny
Magnesia Litera. Tématem rozhovoru je čtenářství - výchova dětí ke čtení, výběr
vhodných knih pro děti, čtenářský vkus, výtvarně kultivované publikace,
fenomény současné literatury pro mládež a fenomény nakladatelské. Pavel
Mandys publikoval užitečnou příručku, kterou oceňují učitelé, knihovníci i
rodiče, 2x101 knih pro děti a mládež.
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