Co je Bookstart?
Mezinárodní projekt, který vznikl před více než čtvrtstoletím ve
Velké Británii a rozšířil se do mnoha zemí a kontinentů.
Od roku 2018 se k němu připojují i veřejné knihovny v ČR.

Co je cílem projektu?
Přesvědčit rodiče, že jednou z důležitých věcí pro rozvoj
dítěte je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad
knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním), a to
od nejútlejšího věku.
Poradit jim, jak to dělat (metodickou radou, praktickou
pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor
pro sdílení s ostatními rodiči atd.

Proč je projekt důležitý?
Protože mluvené slovo nelze ničím nahradit.
Protože čtení vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje
vyjadřovací schopnosti, učí soustředění a rozvíjí fantazii.
Protože dobře zvládnutá čtenářská a matematická
gramotnost silně souvisí nejen s úspěchem ve škole, ale
i s úspěšností na pracovním trhu a v každodenním životě.
Protože čtenářská gramotnost je celoživotním procesem,
který začíná od narození, resp. již před narozením reakcemi
na zvukové podněty.
Protože společné čtení upevňuje vztahy v rodině a rozvíjí
emoční inteligenci.
Protože čtení pomáhá pochopit a řešit různé životní situace
a má terapeutický účinek.
Protože příběhy a pohádky jsou nejpřirozenější
a nejzajímavější cestou za poznáním světa.
Protože čtení je radost.

Komu je projekt určen?
Novorozencům a jejich rodičům.
Dětem mladšího předškolního věku a jejich rodičům.
Dětem staršího předškolního věku a jejich rodičům.
Vytvořit a posílit vztah ke knize a čtení u nejmladší
generace. Rodičům také vysvětlit význam čtenářských
dovedností pro rozvoj dítěte i jeho úspěšnou budoucnost.
Inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro
rodiny.

Kdo projekt organizuje?
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR)
prostřednictvím sítě knihoven ČR.

Co je obsahem projektu?
Rodiny s novorozenci a dětmi v předškolním věku
v zapojených obcích/knihovnách získávají motivační
balíček od knihovny k počátkům čtení. V knihovně, na
vítání občánků, v porodnici, ...
Knihovny zapojené do projektu připravují speciální typy
služeb pro děti 0-6 let a jejich rodiče a nabízí prostor pro
komunikaci a sdílení neformálních i formálních skupin
rodičů a jejich dětí, webové prezentace, přednášky
odborníků a další aktivity.
Knihovny a SKIP ČR propagují projekt a jeho cíle, rozšiřují
okruh zapojených knihoven/obcí, realizují a tvoří nové
typy aktivit, publikují atd.

Jaké jsou motivační sady?
V nabídce je motivační sada 0-3 let (kufřík) a motivační sada
3-6 let (baťůžek).

Složení sady se liší dle věku dítěte: klíčová je originální
kniha pro děti vydaná pouze pro tento projekt a metodická
publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi; dále sada
může obsahovat legitimaci do knihovny, seznamy
doporučené literatury pro všechny věkové skupiny
předškolních dětí, nabídku služeb knihovny pro rodiny
s malými dětmi, audioknihy, hry, další metodiky či drobné
dárky.

Kdo by měl o projektu vědět?
Rodiče s malými dětmi.
Vedení obcí/měst, bez jejichž podpory (nejen finanční)
to nejde.
Knihovny.
Všichni, kterým není lhostejná budoucnost nové
generace.

Chcete se stát účastníkem /
partnerem projektu?
Pro knihovnu a hlavně pro děti žijící ve vaší obci/vašem
městě můžete zakoupit motivační sady 0-3 let a 3-6 let,
domluvit se s vaší obecní/městskou knihovnou na
předávání motivačních sad a zahájit aktivity pro děti 0-6 let
a jejich rodiče (vaše knihovna určitě bude vědět, jak se do
projektu zapojit)
Kontaktujte SKIP ČR na e-mail skip@nkp.cz. Hledáme
příznivce a propagátory (finanční sponzoring, vhodné dárky
pro děti, propagace projektu a myšlenky, kreativní podpora,
vizuál projektu ad.) Rádi budeme spolupracovat s knižním
světem, místní samosprávou i se státní správou,
zdravotnictvím, školstvím, podnikateli i dalšími experty či
sponzory.

Pojďte do toho s námi!
Tohle má smysl.

Kde se o projektu dozvědět více?
Webová stránka projektu:
www.sknizkoudozivota.cz
Facebooková stránka projektu:
www.facebook.com/sknizkoudozivota

Desatero cesty ke čtení
Povídejte si se svými dětmi.
Čtěte svým dětem.
Umožněte dětem, aby viděly číst vás.
Požádejte starší děti, aby četly mladším.
Choďte společně do knihovny.
Navštěvujte společně knihkupectví. Kupujte dětem knihy jako dárek.
Dávejte svým dětem knížky o tom, co je speciálně zajímá.
Mějte doma všude knihy, časopisy a noviny.
Říkejte si říkadla a básničky nebo zpívejte písníčky.
Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti.

www.skipcr.cz
www.mkcr.cz
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