
 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

Lovci perel – ukon čení ročníku 2014 

Hradec Králové, 11. října 2014 - Projekt Lovci perel p řipravený Knihovnou m ěsta Hradce 
Králové úsp ěšně dosp ěl ke konci ro čníku 2014 a k jeho vyhodnocení. Projekt svou 
nenásilnou formou a podporou d ětského čtenářství oslovil knihovny po celé České 
republice. Vzhledem k prokazatelnému ú činku a velkému ohlasu bude pokra čovat i v roce 
2015. 

Projekt Lovci perel funguje na principu bezprostředního odměňování dětských čtenářů, kteří se 
zdokonalují v aktivním čtenářství formou práce s vybranými knižními tituly. 

Byl odstartován 30. 11. 2013 (Den pro dětskou knihu) a postupně se do něho zaregistrovalo 157 
knihoven z celé České republiky. Autoři hry se dohodli na jejím šíření pod licencí creative 
commons. Registrací získal každý přihlášený subjekt možnost využívat všechny potřebné 
dokumenty a pomůcky k projektu. Zapojené knihovny si poté zorganizovaly propagaci a chod 
projektu podle vlastních specifických podmínek. 

Myšlenka projektu vznikla v roce 2011 v Knihovně města Hradce Králové, kde pracuje jeho autorka 
Alice Hrbková. Knihovna zpracovala pro účely projektu veškeré potřebné materiály. Jde především 
o originální otázky a úkoly s logickým schématem a jednotnou grafickou úpravou k cca 700 
dětským knihám, které čtenáři dostávají s sebou domů. Dále jsou to dokumenty, které přihlášené 
knihovny mohou stahovat na elektronické adrese www.projekty.kmhk.cz, jako například plakáty, 
nálepky na knihy, pravidla hry, prezenční listiny, diplomy atd. 

Součástí projektu jsou i samotné perly, které dětští čtenáři symbolicky loví. S laskavou pomocí 
firem České korálky a Beadworld poskytla Knihovna města Hradce Králové všem účastníkům 
startovní sadu bižuterních perel. 

Díky grantu SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) obdrží nejlepší 
lovci perel nákupní poukázky knihkupectví Kanzelsberger. K vyhodnocení projektu a rozeslání 
poukázek dojde v týdnu od 8. 12. 2014. Podrobné výsledky budou zveřejněny na webu Knihovny 
města Hradce Králové, v jednání je také rozhlasová reportáž v Radiu Junior. 

Pro velmi pozitivní ohlas projektu Lovci perel se Knihovna města Hradce Králové rozhodla 
pokračovat v akci dalším ročníkem pro stávající soutěžící i nově registrované subjekty. Ročník 
2015 bude vyhlášen na Den pro dětskou knihu v sobotu 29. 11. 2014. Informace zájemci naleznou 
v knihovnických elektronických konferencích a na webu Knihovny města Hradce Králové. 

 

Další informace: 
Knihovna města Hradce Králové, Bc. Alice Hrbková, pobočka Malšovice 
tel. 495 264 687, e-mail malsovice@knihovnahk.cz                                    
 


