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ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 

12. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež 
 

23. 4. až 24. 4. 2014 

Lenka Kovaříková 

Místo jednání: Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 

Téma: 2x 101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež.  

Podtéma: Jak ovlivňuje encyklopedie 2x 101 knih pro děti a mládež vydání dalších překladů?  

Organizuje:  

 Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 Česká sekce IBBY (International board on books for young people, Mezinárodního 
sdružení pro dětskou knihu a propagaci dobrých knih pro děti a mládež v České 
republice) 

 Katedra českého jazyka a literatury  

 Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.  

Podrobné informace na webové stránce konference: http://bit.ly/1j9PcYw. 

Z hlediska UKN je zajímavé: 

1. PhDr. Irena Prázová, Ph.D., Středisko vědeckých informací, FSV UK 
Paní doktorka prezentovala výsledky prvního českého reprezentativního výzkumu dětského 
čtenářství, který byl zrealizován v roce 2013. Zkoumáno bylo čtenářské chování, preference 
dětí a jejich vztahu ke knihám a knihovnám vzhledem k jejich volnému času.  
Cílová skupina: děti ve věku 9 – 14 let, celkem 1519 respondentů 
Metody výzkumu: face to face, focus group 
Výsledek: na vztah dětí ke knihám má stejně téměř velký vliv škola a rodina. V pozdějším 
věku střídají rodinu kamarádi. Děti nejvíce vyhledávají dobrodružné příběhy, knihy o přírodě 
a zvířatech. Ty, ve kterých vystupují jako hlavní hrdinové děti. Taktéž fantazy.  Nejoblíbenější 
knihou je Harry Potter a Deník malého poseroutky. 
Velká část respondentů by ráda vyzkoušela čtečku knih.  Na druhou stranu před jejím 
použitím upřednostňují tablety a počítače. 
Mezi nejpoužívanější zdroje informací vyjmenovali respondenti 1. Internet, 2. 
rodiče/spolužáky, 3. časopisy, 4. Knihy 
Jednou až dvakrát týdně chodí do knihovny pouze 6% respondentů, 30% dětí navštěvuje 
knihovnu 1-2krát měsíčně, 16% tam bylo pouze jednou a 33% nikdy. Což je trochu 
odstrašující číslo. 

http://bit.ly/1j9PcYw
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Důvodem návštěvy je pro 93% respondentů půjčení knih, 35% vzdělávací program, 29% místo 
setkávání a 22% hledá informace pro splnění domácích úkolů a prací. 
Díky takovým to výzkumům bude pro knihovny snazší porozumět potřebám malého čtenáře.  

 
2. Přednášky autorů knihy 2x 101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl 

pro děti a mládež 

Vysvětlení účelu napsání knihy, výběru 202 titulů a vyřazení ostatních.  

 

3. Přednášky z řad odborníků na dětskou světovou literaturu (redaktoři nakladatelství, 

překladatelé, akademici) a jejich návrhy na doplnění probíraného kánonu 

Velmi zajímavou shledávám přednášku Literatura pro děti a mládež v Číně a její pojetí 

v proměnách doby od Mgr. Magdaleny Rytinové, lektorky a překladatelky z čínštiny a 

angličtiny. V čínštině zapadá literatura pod větší celek, tvorbu pro děti. Zaujal mě fakt, že pro 

složitost čínské abecedy se pohádky více než četly, vyprávěly. Základem pohádek jsou 

moralizující konfuciánské příběhy, buddhistická mystika a myšlenka, že lidé se rodí dobří. 

Typickými postavami objevujících se v pohádkách jsou taoisté, mstivé ženy a moudří soudci 

mající nadpřirozené schopnosti. 

4. Cyklus scénického čtení – Temný pán, Jamie Thomson v podání souboru LiStOVáNí 

Velmi osobité čtení knihy, které posluchače vtáhne, ať chce, či nikoliv. Shledávám ho jako 

výborný prostředek jak změnit ne-čtenáře na čtenáře. 

 

5. Účast na podvečerní nominování na cenu Zlatá stuha 

 

6. Osobní přínos: 

Osvěta v oblasti světové a české literatury pro děti a mládež. 

Seznámení se s nejnovějšími výsledky výzkumů zabývajícími se vztahu dětí ke knihám a 

knihovnám. Skrz ně jsem lépe poznala současné mladé čtenáře. 

Setkání s redaktory, vydavateli, ilustrátoři, autory. Lidmi, kteří se podílejí na tvorbě knih. 

Vyslechnutí názoru vysokoškolských pedagogů na knihu 2x 101 knih aneb Jak formulovat 

kánon světových a českých děl pro děti a mládež. 

První zhlédnutí scénického čtení. 

Sblížení s kolegyněmi z UKN. 

 

 

 

 

Zpracovala: Lenka Kovaříková 


