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Datum konání:  28. 3. 2007 
 
Místo konaní: KKFB 
 
Přítomni :  M. Čápová, H. Fialová, H. Hanáčková, J. Hoferková, E. Peprníčková, S. Pilařová, M. 

Pokorná, RNDr. H. Šimová, I. Štanclová 
 

 

- Jednání zahájila E. Peprníčková přivítáním přítomných. Ocenila seminář připravený kolegyněmi 
z Knihovny Kroměřížska v únoru 2007, který byl příkladnou ukázkou jakou cestou by se měla 
ubírat spolupráce „děckařek“ Zlínského kraje. Připomněla, že v roce 2002 byla oslovena Mgr. J. 
Nejezchlebovou, předsedkyní KDK Jihomoravského kraje, aby v novém Zlínském kraji vznikl 
Klub dětských knihoven. Zdůraznila, že všechna pracovní jednání pracovnic dětských oddělení 
krajské a pověřených knihoven vznikla na základě tlaku, potřeb a požadavků profesionálních 
knihoven Zlínského kraje, které pracují s dětmi a mládeží. 

- S. Pilařová hovořila o důvodech vedoucích k založení KDK Zlínského kraje, o nutnosti odborné 
pomoci nejen směrem k profesionálním knihovnám, ale hlavně k malým obecním nebo místním 
knihovnám  Zlínského kraje v rámci práce s dětmi a mládeží a  rozvoje čtenářství. Hovořila o své 
účasti na různých seminářích zaměřených na práci s dětmi a mládeží, o nedostatečném zastoupení 
„děckařů“ Zlínského kraje na seminářích. Důvody jejich neúčasti: provozovatelé nechtějí 
knihovnicím hradit náklady, pokud by se knihovnice zúčastnila jednoho a více denního semináře, 
musela by uzavřít svou knihovnu. 

- Přítomné knihovnice krajské a pověřených knihoven vyslovily souhlas s aktivním zapojením do 
činnosti KDK Zlínského kraje. Problematiku KDK projednaly se svými ředitelkami a ředitelem a 
informovaly, že mají jejich podporu a souhlas. 

- H. Fialová informovala přítomné s návrhem programu krajského semináře KDK ZK. Hlavní 
odborné téma se bude týkat enviromentální výchovy. Seminář by se měl konat v říjnu 2007 po 
Týdnu knihoven v Knihovně Kroměřížska ve spolupráci s KKFB, termín a podrobný program 
bude upřesněn do poloviny června. Pozvánky připraví a rozešle KKFB. 

- Po ustavení KDK Zlínského kraje bude na webu KKFB vytvořen odkaz, kde zájemci najdou 
informace o KDK Zlínského kraje, zápisy ze seminářů, elektronickou přihlášku k členství, 
materiály k besedám apod. 

- S. Pilařová bude na poradě pověřených knihoven (29. 3. 2007) informovat o problematice KDK 
Zlínského kraje. 

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

 

- Různé:  

M. Čápová a H. Hanáčková, přítomné informovaly: 

- o vyhodnocení výsledků krajského kola literární soutěže, které se bude konat v Uherském 
Hradišti v úterý 20. 6. 2007 v rámci akce Hradišťské sluníčko. 

- V Zrcadlové kapli Klementina v Praze bude pasováno 10 vítězů projektu KDK Kde končí svět. 
Za Zlínský kraj bude rytířem pasován vylosovaný zástupce Martin Hans z Uherského Hradiště. 



Zároveň budou v Zrcadlové kapli vyhlášeny výsledky soutěže dětských oddělení knihoven ČR 
Kamarádka knihovna. 

- Pozvaly přítomné na přednášku k rozvoji a podpoře dětského čtenářství PhDr. Mgr. M. 
Reissnera, Současná literatura pro děti a mládež – východiska a tendence. Podrobnější informace 
jsou uvedeny na letáku, který přítomné obdržely. 

- M. Pokorná seznámila kolegyně s praxí při vyhodnocení literární soutěže v okrese Vsetín. 

 

 

 
 
Zapsaly:  E. Peprníčková,  S. Pilařová 
 
28. 3. 2007 
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