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1. K čemu je dobré číst? 

Asi není nikdo, kdo by za svůj život neotevřel jedinou knihu. Maminky čítávají 
dětem pohádky, paní učitelky nutí své žáky k četbě povinné literatury nebo psaní 
domácích úkolů. Kamarádi vám možná nadšeně vypráví o skvělých hrdinech 
v knihách. 

K čemu všemu knihy slouží a proč je dobré je občas otevřít? Zapiš 
k šipkám (viz výše) alespoň pět důvodů.  

 
Ze stejných důvodů, které jsi uvedl/a výše, se lidé také stávají knihovníky. 
Knihovníci čtení knih prostě milují. Jen číst ale rozhodně nestačí. 
Je zapotřebí vystudovat vysokou školu, nejlépe knihovnickou a 
najít si místo v knihovně. 
 
Co je to knihovna? 
Knihovna je vlastně jakákoliv sbírka knih, kterou máte 
doma na poličce nebo kterou najdete například na nádraží 
nebo v restauraci a slouží k tomu, aby zkrátila lidem čekání 
na vlak nebo dobré jídlo. 
Tam ale knihovník práci rozhodně nehledá. 
 
 
…ve které pracuje, je určená pro všechny, kteří si chtějí půjčit 
nějakou knihu, jelikož ji sami doma nemají. Těmto lidem se říká 
čtenáři. 
Knihovníci čtenářům knihy pomáhají v knihovně vyhledávat, radí jim, která kniha 
by se jim mohla ke čtení líbit, pořádají pro ně nejrůznější besedy, hry, soutěže, 
tvořivé dílny a vůbec se snaží dělat vše proto, aby se lidé cítili v knihovně co 
nejlépe.  
Ale je to skutečně všechno? Většina jejich práce, o které nemají čtenáři vůbec 
ponětí, se odehrává v zákoutích skladů a kanceláří.  
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Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Napadá tě, jak se dostane kniha ještě začerstva z tiskárny přímo do 
regálu? Doplň do bílých koleček čísla tak, aby odpovídala správnému 
pořadí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úkol v knihovně: Zakroužkuj správnou odpověď. 
 
Pořádně si prohlédni dětské oddělení knihovny a zodpověz otázky. 
Na které stránce v knize bývá obvykle razítko knihovny? 
a) str. 5 
b) str. 17 
c) str. 50 
 
Jakou barvu má proužek, kterým jsou označeny knihy pro čtenáře od 9 – 12 let? 
a) zelenou 
b) červenou 
c) modrou 
 
Naučnou literaturu najdeme pod čísly. Pod kterým číslem (neboli signaturou) budeme 
hledat například knihy o dinosaurech? 
a) 55/56 
b) 0 
c) 7 

Některé knihy se půjčují více než jiné. Oblíbené 

jsou například knihy strašidelné. Jakmile vyjde 

nějaká kniha například o upírech, knihovna ji musí 

zkrátka mít. A tak se kniha objedná. 

Už vám ji 

vezeme! 

Kniha se musí zaplatit! 

Jedno razítko sem, druhé razítko tam. Teď ještě 

nezapomenout přilepit jeden kód a je to! 

Všechny uvedené informace se musí 

vložit do systému v počítači, aby si tuto 

knihu mohl každý prostřednictvím online 

katalogu dohledat.  

Počet stran: …………………. 
Název knihy: ………………… 
Jméno spisovatele: ……... 
O čem kniha je: …………… 
……………………………………. 

Kniha se nesmí zapomenout obalit do folie, 

aby se nezničila.  


