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Suk – čteme všichni
V roce 2021 bude probíhat již 28. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“, kterou organizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Do konce února
2021 se mohou do hlasování zapojit i děti. Princip
projektu nám přiblíží Edita Vaníčková, vedoucí odboru Pedagogické knihovny.

Mohla byste popsat poslání Ceny za
literaturu?
Hlavním posláním této Ceny za literaturu je
oslavit knihy, které autoři píší pro děti a jež
se dětem nejvíce líbí. Nejdůležitější součástí
ceny je dětská anketa o nejoblíbenější knihu
loňského roku. Cenu založily pracovnice
Pedagogické knihovny už v roce 1993, a tak
z dětí, které tenkrát hlasovaly, jsou dnes
dospěláci. Ti možná mají už své vlastní děti,
další generaci, která se může ankety
účastnit.
Cena má ale ještě další kategorie. V jedné
z nich oceňuje knihy odborná porota
a v další kategorii soutěží školní knihovny
o nejzajímavější aktivitu. Cena dostala název
po knihovníkovi a učiteli Václavu Františku
Sukovi, který před více než sto lety založil
první knihovnu pro děti. Velmi si jeho práce
vážíme a snažíme se jít v jeho stopách.

tězích rozhodují jen dospěláci. Samozřejmě
jsou to vždy odborníci, učitelé a knihovníci,
kteří knihám opravdu rozumí a vybírají krásné knihy, ale názor dětí opomíjejí. Naše cena
je tedy jedinečná v tom, že o vítězi rozhoduje
jen názor dětí. Jsme vždy velmi zvědaví, jaké
knihy děti vyberou. A je zajímavé, že jsou to
často knihy, kterých si dospělí nevšimli.
Co vše je nutno udělat, aby mohly být zapojeny i děti ze zahraničí?
Hlasuje se elektronicky. Děti mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, kterou přečetly
v českém jazyce a která vyšla v roce 2020.
Hlasovací formulář najdou na našich stránkách: https://www.npmk.cz/knihovna/sukova
-knihovna/suk-cteme-vsichni.
Těšíme se na názor každého dítěte.

Proč se zrovna z této ceny stala tradice?
Existuje více soutěží, ve kterých se oceňuje
literatura pro děti a mládež, ale o všech ví-
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