
 
 
 

Tisková zpráva č. 24/2008 
 

Vyhlášení literární soutěže dětských autorů Hledání 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše vyhlašuje 9. ročník literární soutěže pro děti zlínského 
regionu od 6 do 15 let.  
Hledání je soutěž v dětské literární tvorbě vyhlašovaná ve zlínském okrese. Je součástí 
literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje, která je určena dětem od 6 do 15 let (ze 
základních, zvláštních a speciálních škol a víceletých gymnázií). V ostatních regionech 
Zlínského kraje probíhají okresní kola pod patronací Knihovny Kroměřížska, Knihovny 
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. 
Literární soutěž je součástí projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR Kde končí svět. 
Každý účastník si může vybrat jedno z témat a zpracovat jej jako prózu (povídku, pohádku, 
sci-fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama. Autor může poslat buď jeden příspěvek v próze 
(nejvíce 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem 
a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou školy. Vítězové 
regionálního kola budou v příštím roce oceněni Krajskou knihovnou Františka Bartoše 
a nejlepší práce postoupí do krajského kola, kterého se zúčastní děti všech regionů Zlínského 
kraje.  

Témata: 
Můj nejlepší kamarád 
Kamarád po síti 
Ve dvou se to lépe táhne 

Uzávěrka soutěže: 
30. listopadu 2008 

Soutěžní práce posílejte na adresu: 
Krajská knihovna Františka Bartoše 
tř. Tomáše Bati 204 
761 60  Zlín 
nebo v elektronické podobě jako přílohu e-mailu na adresu simova@kfbz.cz  

Další informace na www.kfbz.cz.  

Kontakt: 
RNDr. Helena Šimová 
vedoucí útvaru služeb Krajské knihovny Františka Bartoše 
tel.: 577 439 823 
e-mail: simova@kfbz.cz  
 
Datum zveřejnění: 13. 10. 2008 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz  
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