
Předběžný plán akcí Klubu dětských knihoven Zlínského kraje v roce 2010 
 

• 28. 4. 2010 – odborný seminář na téma komiks pro děti   –  Mgr. Šárka Holaňová a Petra 
Kozlová z Knihovny města Ostravy proběhne od 9.00 do 12.00 v čítárně Knihovny Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. 

 
• Krajská literární sout ěž pro děti do 15 let vyvrcholí vyhlášením výsledků ve Zlíně – pořádá 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 19. 5. 2010 (Alternativa). 
 

• 21. – 25.6.2010 připravujeme 13 besed v knihovnách Zlínského kraje jako  turné Ivony 
Březinové k 200.výročí narození K.H.Máchy inspirované knihou Básník v báglu. 

 
• Podzimní seminář s výměnou zkušeností připraví Knihovna Krom ěřížska, termín bude 

upřesněn později. 
 
 
KDK ZK a knihovny Zlínského kraje se zapojují do všech národně vyhlašovaných aktivit, mezi něž 
patří: 
 

• 26. 3. 2010 proběhne Noc s Andersenem. 
 

• 31. 3. 2010 Národní pedagogická knihovna Komenského slavnostně vyhlásí výsledky ankety 
SUK Čteme všichni 2009 (Sukova knihovna nabízí i nocleh pro děti, které to mají do Prahy 
daleko, info u Mgr. I. Hutařové). 
 

• Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze pořádá druhý ročník projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka, v níž je nutná spolupráce se školami a děti dostanou knihu 
Jiřího Kahouna. 

 
• Projekt Kde končí svět KDK SKIP ČR uzavře 1. 6. 2010 v pražském Klementinu pasování 

rytířů do Řádu Krásného slova – za Zlínský kraj bude pasován malý čtenář z Uherského 
Hradiště. 

 
• Knihovnickou dílnu Setkání s loutkou pořádá Městská knihovna v Chrudimi 1. – 3. 7. 2010 

 
• Jičín-město pohádky má letos téma klasické pohádky a knihovnická dílna se uskuteční  

7. – 9. 9. 2010 v Jičíně 
 

• Na podzim bude vyhlášen další ročník soutěže Kamarádka knihovna. 
 

• 2. -4. 11. 2010 proběhne v Pelhřimově valná hromada KDK SKIP ČR a seminář 
Multimediální knihovna 

 
• V sobotu 27. 11. 2010 se uskuteční Den pro dětskou knihu. 

 


