
                                                                  
  

              

 

 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. | W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem | IČO 00083186  
 t : +420 475 209 126 | e: knihovna@svkul.cz | www.svkul.cz 

 

Pozvánka na konferenci  

Vážení, 

zveme Vás na konferenci Bookstart v Ústeckém kraji. Vystoupí zde 
Mgr. Roman Giebisch za SKIP, psycholožka PhDr. Irena Landová, logopedka 
Mgr. Petra Nejedlá a dále kolegyně z knihoven v našem kraji, které se 
podělí o své zkušenosti s pořádáním akcí v rámci projektu Bookstart aneb 
S knížkou do života.   

Konference se uskuteční ve středu 26. února 2020 od 9.30 hod. 
v multifunkčním sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 
Labem, ul. Velká Hradební 49, 400 01 Ústí nad Labem. Předpokládaná 
doba ukončení je do 14.30 hod. 

Program: 

9.30 – Mgr. Roman Giebisch, SKIP – Projekt Bookstart: aktuální informace 

10.00 – Mgr. Petra Nejedlá, logopedka – Předčtenářské dovednosti 
z pohledu logopeda 

Souvislost předčtenářských dovedností s jazykovým vývojem 
a artikulací, zásadní úloha sluchového vnímání, pozitivní emoce jako 
základní předpoklad radostného čtení s porozuměním, možnosti 
včasného odhalení a rozvoje oslabených oblastí, Trénink jazykových 
schopností dle Elkonina. 

11.00 – PhDr. Irena Landová, psycholožka s poradenskou a terapeutickou 
praxí – Význam příběhů a pohádek v životě dítěte 

Knihy a v nich obsažené příběhy a pohádky ovlivňují vztah 
člověka k světu, jeho vnímání a prožívání. Jsou spojeny s moudrostí, 
fantazií, zábavou i prevencí proti psychopatologickým jevům. 
Knihovny se tak mohou stát důležitou součástí podpory správného 
psychického vývoje dítěte, pokud vytvoří prostor, kam se děti budou 
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rády vracet, kde jim bude příjemně a kde jim nabídnou knihy, které 
je osloví. 

12.00 – přestávka  

12.30 – zkušenosti z regionu předají knihovny v Chomutově, 
Litoměřicích, Lounech a Ústí nad Labem 

14.00 – diskuse  

 

Kontaktní osobou pro přihlášení je Bc. Radka Havlicová, e-mail 
havlicova@svkul.cz, telefon 608 621 693. Přihlášky je nutné zaslat do 
24. 2. 2020, počet míst 40. 

 

Akce se koná pod záštitou a s finanční podporou SKIP. 

 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým 
krajem. 

Těšíme se na Vás! 

S pozdravem   

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka 


