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?teme opravdu všichni? To by se asi neodvážil tvrdit ani nejv?tší optimista. Nicmén? jednou za rok po?ádá Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského [8] (NPMK) ve spolupráci s Klubem d?tských knihoven [9]
SKIP celostátní anketu d?tských ?tená??, kde hlasují pro svou oblíbenou knihu d?ti, které opravdu ?tou.
Ve st?edu 12. dubna 2017 prob?hlo v Památníku národního písemnictví na Strahov? za p?ítomnosti spisovatel?,
ilustrátor? a zástupc? d?tských ?tená?? z celé republiky vyhlášení výsledk? již 24. ro?níku celostátní sout?že Suk –
?teme všichni, ankety o nejoblíben?jší knihu pro d?ti a mládež vydanou v roce 2016. Na záv?r se uskute?nila velká
autogramiáda ocen?ných tv?rc? ?eských knih pro d?ti.
Cílem celé akce je upozornit pedagogickou i ostatní ve?ejnost na nové tituly v oblasti literatury pro d?ti a mládež.
Anketa je pojmenována po Františku Václavu Sukovi, p?edním pedagogovi a zakladateli Sukovy studijní knihovny
literatury pro mládež. [10]
V rámci akce Suk – ?teme všichni jsou ud?lovány následující ceny:

cena d?tí;
cena knihovník?;
cena u?itel? za p?ínos k rozvoji d?tského ?tená?ství;
cena Noci s Andersenem.
První dv? ceny jsou anketní a hodnotí knihy pro d?ti a mládež ?eských i zahrani?ních autor? vydané v ?eské
republice v uplynulém roce. Cena d?tí a knihovník? se ud?luje vždy t?em titul?m s nejvyšším po?tem získaných
hlas?.
Cena u?itel? za p?ínos k rozvoji d?tského ?tená?ství je ud?lována na základ? rozhodnutí poroty složené z u?itel?
?eského jazyka a je ud?lována maximáln? p?ti ?eským novinkám bez ur?ení po?adí. Tuto cenu m?že získat pouze
kniha ?eského autora, která vyšla v p?íslušném kalendá?ním roce v prvním vydání. Základními kritérii pro
hodnocení poroty jsou literární kvalita textu a využitelnost p?i vyu?ování, p?ípadn? p?i mimoškolních aktivitách.
O cen? Noci s Andersenem rozhodují hlasováním d?ti, které nocují v knihovnách po celé republice.
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V letošním roce se do ankety zapojilo tém?? dva tisíce mladých ?tená??, z nichž asi 10 % hlasovalo
prost?ednictvím webového formulá?e, ostatní poctiv? vyplnili tišt?ný hlasovací lístek. Na realizaci ankety se podílejí
knihovnice d?tských odd?lení ve?ejných knihoven z mnoha m?st i malých obcí. P?edevším jejich zásluhou se
prozatím da?í udržet pom?rn? vysoký po?et hlasujících d?tí.
Po vyhodnocení ankety z došlých lístk? vylosujeme 50 d?tí, které vyhrají p?knou knihu. P?t d?tí, které zodpoví
dopl?ující otázku, získá po t?ech knížkách. Letošní nepovinná otázka zn?la: „Kde nejrad?ji ?tu a pro??“ Odpov?di
d?tí bývají spontánní a leckdy p?ekvapivé. Z t?ch letošních mne zaujaly následující:

„Nejrad?ji ?tu v posteli, ale ob?as u toho usnu.“
„V knihovn?, protože je tam klid, a když se mi knížka nelíbí, m?žu si p?j?it jinou.“
„V knihovn?, protože máme hodnou paní knihovnici.“
„V posteli protože je pohodlná, a když n?jakou knížku p?e?tu, tak se mi o ní v?tšinou zdá.“
„Ve škole p?i hodin?, protože miluju riziko, že m? m?že paní u?itelka nachytat.“

Výsledky za rok 2016
Cena d?tí
1. Joanne K. Rowlingová, Jack Thorne, John Tiffany: Harry Potter a prokleté dít? / p?eložil Petr Eliáš
(Albatros)
2. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10: Staré dobré ?asy / p?eložila Veronika Volhejnová (CooBoo)
3. Ivana Peroutková: Ani?ka na ?ece / ilustrovala Eva Mastníková (Albatros)

Cena knihovník? Klubu d?tských knihoven SKIP
1. Ivona B?ezinová: ?vi potichu, brácho / ilustroval Tomáš Ku?erovský (Albatros/Pasparta)
2. Renáta Fu?íková: Shakespeare / ilustrovala Renáta Fu?íková (Vyšehrad)
3. Zuzana Pospíšilová: Knihovnické pohádky / ilustroval Michal Sušina (Grada Publishing – Bambook)

Cena u?itel? za p?ínos k rozvoji d?tského ?tená?ství
Ivona B?ezinová: ?vi potichu, brácho / ilustroval Tomáš Ku?erovský (Albatros/Pasparta)
Ji?í ?erný: Obrázky z moderních ?eskoslovenských d?jin / ilustroval Lukáš Fibrich (Knižní klub)
Renáta Fu?íková: Shakespeare / ilustrovala Renáta Fu?íková (Vyšehrad)
Martin Vop?nka: O duši a dívce / ilustrovala Iku Dekune (Mladá fronta)

Cena Noci s Andersenem
Ljuba Štíplová, Ji?í Poborák, Jaroslav N?me?ek: ?ty?lístek a záhadná karta (?ty?lístek)
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Z vyhlášení výsledk?
Do jisté míry mne p?ekvapilo vít?zství knihy Harry Potter a prokleté dít?, protože se nejedná o klasický text, ale
o divadelní hru. Pro mne z toho vyplývá, že pro d?ti je d?ležitý p?íb?h, a tak ?tená?i Harryho Pottera prost? cht?li
v?d?t, jak to bylo dál.
Shoda u?itel? a knihovník? v n?kterých titulech je obrazem toho, že prakticky každý rok se objeví n?kolik knih, které
zaujmou bu? aktuálním tématem, nebo originálním zpracováním. Krom? toho se ukazuje, že alespo? ?ást u?itel?
sleduje sou?asnou literaturu pro d?ti a mládeže a spolupracuje s místní knihovnou.
D?kuji všem, kdo se zapojili do hodnocení knižní produkce pro d?ti v roce 2016, a v??ím, že p?íští rok se sejde
minimáln? stejný po?et hlas? pro knihy vydané v roce letošním.
Hlasovací lístky pro anketu Suk – ?teme všichni 2017, tedy již 25. ro?ník ankety, budou vystaveny na webu naší
knihovny v prosinci 2017. Svými hlasy mohou d?ti doporu?it svým vrstevník?m knihy, které se jim líbily.
Fotografie © Petr Šolar.
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