
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

Tisková zpráva 

Slavnostní vyhlášení 28. ročníku ankety Suk – čteme všichni 

 

Dne 1. června 2021 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konalo slavnostní 

vyhlášení Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk - čteme všichni“ na podporu 

čtenářské gramotnosti za rok 2020. Tuto cenu již 29 let pořádá Národní pedagogické 

muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Sukova studijní knihovna pro mládež, 

a to za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Cena byla vyhlášena ve třech kategoriích, jejichž konkrétní vítěze naleznete v  přiloženém 

odkazu. 

 

▪ Cena dětí v Anketě „Suk - čteme všichni“ – anketa, v níž hlasují sami dětští 

čtenáři 

▪ Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství – hlasování odborné poroty 

učitelů o knihách českých autorů 

▪ Počin školních knihoven – hlasování poroty o zajímavém projektu školní 

knihovny 

 

Rovněž došlo k ocenění čtvrté kategorie, Noci s Andersenem. Tu organizuje Klub 

dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. O ceně hlasovali 

knihovnice a knihovníci pořádající ve svých knihovnách Noc s  Andersenem, ojedinělou 

akci nocování v knihovně ve dnech výročí narození Hanse Christiana Andersena. 

V kategorii dětí, které hlasují o nejoblíbenější knihu minulého roku, zvítězila kniha 

Prašina – bílá komnata, spisovatele Vojtěcha Matochy , z produkce nakladatelství 

Paseka. Tato kniha získala i cenu Noci s Andersenem.  

Ocenění v kategorii Počinu školních knihoven získala knihovna Arcibiskupského 

gymnázia v Kroměříži a Základní škola Olomouc, Heyrovského 33.  

Slavnostní vyhlášení 28. ročníku ankety bylo , jako minulý ročník, kvůli společenské 

situaci specifické. Každý účastník se musel prokázat negativním testem na Covid-19. 

Předem určený program jasně vymezoval vyhlášení jednotlivých kategorií, tak, aby byl 

splněn počet účastníků v místnosti. 

Slavnostní vyhlašování bylo po celou dobu natáčené i s doplňujícími rozhovory 

účastníků. Videa poskytneme během několika dní.  
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