
Zápis z pracovního jednání Klubu dětských knihoven Zlínského kraje 
 
 
 
Datum konání:  27. 9. 2006 
 
Místo konaní: KKFB 
 
Přítomni :  M. Čápová, H. Fialová, H. Hanáčková, L. Okálová, E. Peprníčková, S. Pilařová,   

RNDr. H. Šimová, Ing. J. Tomancová   
 

 

- Jednání zahájila E. Peprníčková přivítáním přítomných a uvedením problematiky pracovního 
jednání. Hovořila o tom, že cílem KDK Zlínského kraje by měla být pomoc profesionálním 
knihovnám v kraji při práci s dětským čtenářem a větší propagace připravených akcí. 

- RNDr. Šimová se ve svém příspěvku věnovala organizačním záležitostem literární soutěže  
a  Pravidlům literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje. Navrhla přítomným ke zvážení 
doplnění a změny textu Pravidel literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje. 

- Ing. Tomancová přítomné informovala o podmínkách pro získávání lektorů a o možnostech 
finančního zajištění plánovaných seminářů pro práci s dětmi a mládeží v profesionálních 
knihovnách ZK. 

- S. Pilařová navrhla a s přítomnými projednala periodicitu setkávání. Bylo domluveno, že se 
pracovní skupina  bude scházet 2x ročně (únor, září). S. Pilařová dále hovořila o odborných 
seminářích pro práci s dětmi a mládeží v profesionálních knihovnách ZK. Na organizaci  
a programu semináře by se postupně podílely všechny pověřené knihovny ve spolupráci s krajkou 
knihovnou. Pověřená knihovna si může vybrat téma semináře ze seznamu, který sepsala  
a přítomným předala S. Pilařová na základě zaslaných návrhů profesionálních knihoven ZK. 
Pověřená knihovna ke zvolenému tématu kontaktuje a zajistí lektora semináře. Kontakt na lektora 
předá pověřená knihovna ing. Tomancové, která s lektorem projedná finanční otázku odměny 
podle možností a podmínek KKFB. Pověřená knihovna může vybírat účastnický poplatek, 
z kterého zajistí pohoštění pro účastníky semináře. Pozvánku s programem připraví společně 
pověřená a krajská knihovna. Rozeslání pozvánky a návratky profesionálním knihovnám ZK 
zajistí KKFB. 

- Zástupkyně pověřených knihoven si navzájem sdělily novinky ze svých pracovišť, vyměnily si své 
zkušenosti a postřehy ze své práce. 

- Úkoly:  

- zaslat S. Pilařové seznamy připravených akcí, aby je mohla prezentovat na semináři pro   
  práci s dětmi a mládeží v profesionálních knihovnách ZK, 

 - do příštího jednání si promyslet jak si přítomné představují práci KDK Zlínského kraje, jak se 
             jejich knihovny do činnosti KDK mohou a chtějí zapojit. 

  

 

-  
 
Zapsaly:  E. Peprníčková,  S. Pilařová 
 
3. 10. 2006 
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