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PROČ VZNIKLO?

� Chybí centrum, které by na Moravě zaštiťovalo a 
koordinovalo akce na podporu dětského čtenářství 
(obdoba IBBY v Praze)

� Snaha zprostředkovat velké vzdělávací aktivity na 
Moravu a zprostředkovat je regionům, přivést zajímavé a Moravu a zprostředkovat je regionům, přivést zajímavé a 
známé osobnosti

� Knihovna je kulturním centrem města, které je otevřeno 
všem – dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným

� Personální situace v KJM (propojení pedagogických a 
knihovnických zkušeností) a chuť pustit se do nelehkého 
úkolu



VZNIK – POSLÁNÍ – CÍLE

�CDČ vzniklo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 

k 1. 1.  2009 a bylo zařazeno do organizační 
struktury knihovny

�Hlavním posláním je podpora čtenářství, �Hlavním posláním je podpora čtenářství, 
prioritně u dětí, ale nejen u nich

�Cílem je propojení všech subjektů, které se 
mohou na rozvoji čtenářství podílet

�Spolupráce – Integrace - Systematičnost 



CÍLOVÉ SKUPINY

� Školy (žáci) – nové cykly besed, projekt Už jsem 
čtenář, výzkumný projekt Skvělá kniha, 
Mezinárodní spolupráce

� Pedagogové – e-bulletin, nové projekty, � Pedagogové – e-bulletin, nové projekty, 
zprostředkování mezinárodní kontaktů, metodická 
podpora

� Univerzity (studenti) - prezentace aktivit knihovny, 
možnosti absolvování praxe, supervize 
studentských projektů, metodická podpora



CÍLOVÉ SKUPINY

�Rodiče s dětmi – program Jak se tvoří knížka, 
tematická nabídka knih



CÍLOVÉ SKUPINY

�Knihovníci – seminář 

Chceme Dětem Číst, 

tvorba sborníku



VIRTUÁLNÍ PODPORA

�E-bulletin 

– novinky, aktuality, zajímavé tipy, výročí, 
tematické besedy

�Nový web KJM�Nový web KJM

�Zpřístupnění titulů z příruční knihovny na webu

�Hodnocení úrovně besed – zpětné vazby

�Doporučování knih dětmi

�Monitoring tisku



DALŠÍ VIZE A PLÁNY

�Získání akreditace

�Větší systematičnost

�Kulatý stůl

Zakotvení knihovny jako důležitého partnera �Zakotvení knihovny jako důležitého partnera 

v rámci různých stupňů vzdělávání



DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST
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