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Nejpůjčovanější kniha mezi mladými čtenáři? Deník malého poseroutky 

Nejoblíben ější knihou v knihovnách je u žák ů prvního stupn ě základních škol Deník malého 
poseroutky, u žák ů 2. stupn ě vede Harry Potter a u st ředoškolák ů knihy ze seznamu povinné 
literatury. Vyplynulo to z výsledk ů dotazníkového šet ření, které provedlo Čtení pomáhá mezi 
českými knihovníky. N ěkteré z nej častěji půjčovaných knih v knihovnách jsou za řazeny 
i v projektu Čtení pomáhá – d ěti tak mohou jejich p řečtením pomoci pot řebným. 

„Zajímalo nás, které knihy jsou mezi mladými čtenáři v knihovnách nejpopulárnější a zda uvedené 
tituly máme i na seznamu téměř tři sta knih zařazených v projektu Čtení pomáhá,“ říká Alena Ježková, 
spisovatelka a ambasadorka Čtení pomáhá. Čtení pomáhá se snaží podněcovat děti a mládež k četbě 
a přiblížit jim charitativní činnost. Po přečtení knihy a správném zodpovězení kontrolního testu obdrží 
mladí čtenáři kredit 50 korun, který věnují na vybranou charitu. 

Nejpůjčovan ější tituly 

Děti z 1. stupně základních škol si v knihovnách nejčastěji půjčují Deník malého poseroutky od Jeffa 
Kinneyho. U žáků z druhého stupně jsou nejoblíbenější příběhy Harryho Pottera od J. K. Rowlingové. 
Středoškoláci si do knihovny nejčastěji chodí pro povinnou literaturu. „Z doporučené literatury si mladí 
čtenáři půjčují například Romea a Julii od W. Shakespeara, Kytici od K. J. Erbena nebo Ostře 
sledované vlaky od B. Hrabala,“ říká Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR a ředitel Knihovnického institutu NK ČR, a dodává: „Jsem rád, že studenti nespoléhají 
na stažení obsahu knih z internetu, ale že si je opravdu přečtou. Získají tak nejen všeobecný přehled, 
ale i potřebné znalosti k úspěšnému složení maturitní zkoušky.“  

Jakou knihu si nej častěji půjčují v knihovn ě žáci 1. stupn ě ZŠ / 2. stupn ě ZŠ / SŠ 

Pořadí 1. stupe ň ZŠ 2. stupe ň ZŠ Žáci SŠ 

1. 
Deník malého poseroutky,  
J. Kinney 

Příběhy Harryho Pottera,  
J. K. Rowlingová 

Povinná literatura 

2. Knihy od Thomase Breziny Twilight sága, S. Meyerová Twilight sága, S. Meyerová 

3. Děti z Bullerbynu,  
A. Lindgrenová 

Deník malého poseroutky,  
J. Kinney, a Hraničářův 
učeň, J. Flanagan 

Upíří deníky, L. J. Smithová 

Zdroj: Čtení pomáhá 

Podle Aleny Ježkové mnoho z titulů, které mají knihovny ve své nabídce, jsou i na seznamu Čtení 
pomáhá. „Například Fénixův řád, pátý díl z řady Harry Potter, je nejčtenější knihou mezi 
čtenáři projektu,“ říká Alena Ježková. Z výsledků dotazníkového šetření získal projekt Čtení pomáhá 
tipy na díla, která mohou být kandidáty na doplnění seznamu. Jedná se o knihy s upíří tématikou, jako 
je Twilight sága od S. Meyerové nebo Upíří deníky od L. J. Smithové.  

Dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 121 knihovníků z celé České republiky, provedlo Čtení 
pomáhá ve spolupráci s knihovnami na přelomu roku 2012 a 2013. 

*** 
Projekt Čtení pomáhá  podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na 
charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají 
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. 
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na 
webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní 
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních 
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy 
zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné 
porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, 
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Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Jedním z ambasadorů Čtení 
pomáhá je Vojtěch Dyk. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.  
 
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz   
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha  
 
 
KONTAKT pro další informace:  
Lenka Sobotková, AMI Communications, 602 640 788, lenka.sobotkova@amic.cz 


