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Zápis ze semináře KDK Zlínského kraje konaného 15. února 2007 
v Knihovně Kroměřížska 

 
1.      Seminář s programem výměny zkušeností s činnosti oddělení pro děti a mládež ve 

Zlínském kraji zahájila uvítáním přítomných knihovnic Mgr. Daniela Hebnarová, 
vedoucí OSČ Knihovny Kroměřížska. Jako hlavní klad vzniku a činnosti KDK 
Zlínského kraje vidí možnost vzájemně se podělit o zajímavé aktivity jednotlivých 
dětských oddělení. 

 
2.      Vedoucí oddělení pro děti a mládež Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně S. 

Pilařová představila přítomným profesionálním knihovnicím z knihoven našeho kraje 
plán oficiálně ustanovit během krátkého období Klubko dětských knihoven Zlínského 
kraje. Náplní společného setkávání, které by střídavě hostily jednotlivé knihovny 
v kraji, bude nejen „dílna nápadů“ pro dětská oddělení, tj. představení zajímavých akcí 
a aktivit pro děti a mládež, ale také profesní vzdělávání knihovníků v oblastech, o něž 
byl z jejich strany projeven zájem. 

 
3.      Pracovnice oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska L. představila čtyři 

větší akce pro děti: Magickou knihovnu čar a kouzel inspirovanou knihami o Harry 
Potterovi, vědomostní a výtvarnou soutěž „Klíč od bran Nitry“, soutěž Putování 
karamelovou stezkou podle knihy Karlík a továrna na čokoládu a aktivity z oblasti 
environmentální výchovy. 

 
4.      Paní L. Hrdinková z knihovny v Uherském Ostrohu nás seznámila s knihovnou, 

která je součástí kulturního střediska. Řada aktivit je koncipována tak, aby byla 
přínosem pro celou obec. Mimo jiné informovala o soutěži ve znalostech zeměpisu, 
kdy děti značily správné odpovědi ve svém „cestovním pase.“ Část prezentace 
proběhla v programu Power Point. 

 
5.      H. Malá, R. Mikšovská, A. Geržová ze vsetínských oddělení pro děti a mládež 

v částech Luh, Rrokytnice a Trávníky využily Power Pointové prezentace při 
představení společné akce pro děti „Z knihovny do knihovny“. Vsetínští dětští čtenáři 
„absolvovali“ vycházku do všech poboček, v každé plnili několik soutěžních úkolů 
souvisejících s literaturou a podporou čtenářství. Zpestřením jejich vystoupení byl 
minikviz, který si všechny účastnice semináře „vyzkoušely“ samy na sobě. 
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6.      Knihovnice J. Zakravačová využila Power Pointu k prezentaci tří akcí Městské 
knihovny v Hulíně: Únorového strašení, Prázdninového spaní a Světýlkového 
průvodu. Knihovna je součástí Kulturního klubu v Hulíně, takže řada programů 
vychází z požadavků klubu. Knihovna velmi dobře spolupracuje s místní základní 
školou. Do aktivit knihovny se ochotně zapojují nejen žáci, ale také pedagogové. 
Zdařilou akcí bylo například Pasování prvňáčků na čtenáře. Hulínští dětští čtenáři si 
také oblíbili „výtvarné dílničky“. 

 
7.      Paní S. Ondrášová, dlouholetá knihovnice v Knihovně Napajedla představila za 

pomoci programu Power Point nejen knihovnu a její činnost, ale také obec samotnou. 
Kromě řady soutěží a programů pro děti obdivovaly přítomné knihovnice výtvarné 
počiny nejen knihovnic, ale také nejmenších dětí, které pro „svou“ knihovnu rády 
kreslí a malují. V Napajedlích patří dětské oddělení tamní knihovny díky své bohaté 
činnosti k oblíbenému a často navštěvovanému místu. 

8.      Semináře se zúčastnilo 21 knihovnic z oddělení pro děti a mládež knihoven v 
Babicích, Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Hulíně, Chropyni, Koryčanech, 
Kroměříži, Kvasicích, Napajedlích, Rožnově pod Radhoštěm, Starém Městě, 
Uherském Brodu, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí, 
Vsetíně a Zlíně. 
     V březnu 2007 se sejdou v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně knihovnice 
z Knihovny Kroměřížska, z Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti a 
z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně k projednání programu KDK Zlínského 
kraje pro příští období. Účastnice semináře projevily velký zájem o další setkávání 
zaštítěné právě KDK našeho kraje. Kromě vzdělávání v oblastech, o něž projeví 
knihovny největší zájem (př. dramatická výchova, ekologie, handicapovaný čtenář, 
rasismus atd), doplníme naše setkávání o výměnu zkušeností z práce dětských 
knihoven; texty některých besed a metodiky zdařilých akcí mohou získat knihovny 
v nejbližší době elektronicky. Velmi přivítáme jakýkoliv „vklad“ do banky nápadů 
vznikajívšího Klubka dětských knihoven Zlínského kraje.  
 
     KDK Zlínského kraje se sejde na podzim letošního roku opět v Knihovně 
Kroměřížka na odborném semináři zaměřeném na environmentální výchovu. 
 
 
Zápis provedla: Hana Fialová 
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