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Ne každý ví, že součástí Státní pedagogické knihovny Komenského je
i Sukova studijní knihovna literatury pro mládež. Je to největší sbírka dětské
literatury, vydané na našem území od konce 18.století po současnost.Svým
rozsahem 50 000 svazků zaujímá i přední místo mezi evropskými knihovnami
tohoto typu a je na seznamu významných knihoven UNESCO.
Její zakladatel, jehož jméno dnes knihovna nese, středoškolský profesor
a významný teoretik dětské literatury profesor F.V.Suk ji založil v roce 1919
jako studijní knihovnu pro všechny, kdo se dětskou literaturou profesně zabývají. Přistoupil promyšleně a odpovědně k jejímu budování, a díky jeho
koncepci, která se v podstatě dodržuje dodnes, najdeme v této knihovně
všechny tituly dětských knih ve všech, tedy i nezměněných vydáních, která
kdy u nás vyšla.Knihovna tak vypovídá nejen o vkusu té které doby, ale
i o vztahu společnosti k dětem. Dnes je knihovna bohatě využívána především literárními historiky, teoretiky, vysokoškolskými pedagogy a studenty,
nakladateli, spisovateli a novináři. Její sbírky často „hrályÿ v televizních inscenacích a ﬁlmech pro děti. Samozřejmě, že tak cennou sbírku knih není
možné zpřístupnit nejširší veřejnosti a tak i když neodmítneme žádného čtenáře, knihy půjčujeme pouze prezenčně, mimo budovu jen zcela výjimečně
a většinou pouze proti složení zálohy.
V roce 1993 vznikla nová aktivita Sukovy studijní knihovny, se kterou
vás také chceme seznámit. Dá se říci, že ji má na svědomí současná situace
ve vydávání dětských knih u nás. Se vznikem poměrně velkého počtu nových
nakladatelství po roce 1989 zaplavily dětský knižní trh stovky titulů s velice
proměnlivou úrovní obsahovou i formální. Zajímalo nás, jak na tyto zcela
nové podmínky výběru četby reagují děti, zda vůbec čtou a také to, zda mají
noví nakladatelé o své malé zákazníky zájem. Spojili jsme se s učitelkami
dvou pražských škol a tak vznikla akce Čteme všichni. Pozvali jsme všechny
nakladatele, zabývající se vydáváním dětských knih, do prostor školy v Mikulandské ulici a za symbolický poplatek jsme jim nabídli možnost jejich
produkci vystavovat a prodávat. Z více než padesáti oslovených nakladatelů
se účastnilo dvacet. Zároveň jsme vyhlásili anketu dětí o nejoblíbenější knihu
uplynulého roku. Anketní lístky jsme rozesílali do škol a rozdávali prostřednictvím dětských oddělení veřejných knihoven . První dva ročníky se nám
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sešlo kolem tisíce odpovědí, v třetím roce, kdy se distribuce anketních lístků
ujaly obětavě knihovnice z Klubu dětských knihoven SKIPu jsme shromáždili téměř 2000 odpovědí. Výsledky ankety byly pro nás milým překvapením.
První ročník suverénně vyhrála trilogie J.R.Tolkiena „Pán prstenů ÿ, kterou
vydala Mladá fronta, druhý ročník daly děti největší počet hlasů novince
Jaroslava Foglara „Modrá rokleÿ z nakladatelství Olympia, třetí ročník děti
vybraly evergreen Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynuÿ vydaný Albatrosem.
Zároveň jsme vyhlásili cenu porotní, kterou udílela jedenáctičlenná porota učitelů pouze z prvních vydání knih českých autorů. Cenu profesora
Suka za přínos k rozvoji dětského čtenářství získalo v prvním roce nakladatelství Tina Vimperk za „Pohádkovou lampičkuÿ Františka Nepila, další
rok ocenili učitelé soubor knih Obrazy z dějin nakladatelství Albatros, třetí
ročník ocenili knihu Hany Bořkovcové „Zakázané holkyÿ rovněž z Albatrosu.
Tři dosavadní ročníky proběhly za poměrně slušného ohlasu sdělovacích
prostředků i veřejnosti a tak doufáme, že se tato akce stane každoročním
setkáním všech, komu není lhostejný další osud české dětské knihy. Nesmírně
si vážíme toho, že záměry této naší akce pochopili a svou osobní účastí na
dosud proběhnuvších třech ročnících podpořili i významní tvůrci české dětské
knihy jako František Nepil, Jiří Žáček, Martina Drijverová,Eliška Horelová,
Jana Štroblová, Hana Bořkovcová, Eva Bernardinová, Miloslav Jágr a Vladimír Hulpach.
Další významnou činností Sukovy knihovny je každoroční vydávání bibliograﬁe české dětské literatury, kterou jsme doposud odborným pracovištím
poskytovali zdarma. Knihovna slouží všem zájemcům denně v rámci výpůjčních hodin SPKK a těší nás, že počet jejích uživatelů stále roste.

108

