
Zápis z pracovní schůzky KDK Zlínského kraje 

Zlín 25. 11. 2010 

 

Datum konání: 25. 11. 2010 

Místo konání: Zlín 

Přítomni: M. Čápová, H. Hanáčková, M. Kořínková, K. Rýdlová, M. Pokorná, I. Štanclová, 

 J. Tomancová, J. Hoferková. 

 

Zápis 

M. Čápová – Krajská literární soutěž (květen, ½ června), vyhlášení vítězů v Uherském Hradišti.  

 Do konce února zaslat knihovnám elektronicky příspěvky (opsané, případné jazykové opravy hrubek). 

Dotaz na možnost financování sborníku (Nadace DKS, Krajský úřad, Knihovna 21. století). 

 

J. Hoferková – zamyslet se nad společným názvem krajského kola. 

 

J.Tomancová – společné projekty 

Příznivé ohlasy na cyklus scénických čtení – „Slovácké listování“. V roce 2011 grant ze SKIPu opět na 

scénické čtení (podobné schéma jako letos). 

Rok 2012 – zamyslet se nad vzdělávacím programem (cyklus volně navazující), dotace SKIP, lze žádat 

o větší částku na honorář pro renomovaného lektora. 

 

Návrhy – práce s předškoláky (I. Štanclová), děti s poruchami učení (M. Kořínková), handicapované 

děti (J. Hoferková). 

Dramatická práce s texty – prověřit (Markéta Pavlištíková). 

Jaro 2011 – odborný seminář ve Zlíně na téma práce s předškoláky. Ověřit možnost – Pedagogicko 

psychologická poradna Lazy, Kroměříž (Ořechovský – osloví M. Kořínková), pedagog MŠ (Vaculíková?) 

Podzim 2011 – seminář Vsetín, předávání zkušeností. 

 



Společné akce mimo KDK 

Thovt – akce pro děti, prověřit možnosti nakladatelství (určitý týden pro Zlínský kraj – jaro?, kolik 

denně…), zjistit zájem knihoven. 

WEB KDK – do jaké míry využíváno? Rozčlenit besedy do kategorií, celostátní databáze Futurum. 

 

H. Hanáčková – informace o celostátních akcích 

Knížka pro prvňáčka (uzávěrka přihlášek do 31. 1. 2011) 

Den pro dětskou knihu – Uherské Hradiště křest knihy Příběhy staré synagogy“ (komiks) 

Projekt Okna (O knihovnických aktivitách) -   přehlídka aktivit dětských knihoven v rámci roku V. 

Čtvrtka (prezentace v Jičíně, vítěz na konferenci o V. Čtvrtkovi). 

Celé Česko čte dětem – možno zasílat návrhy na knihy vhodné ke hlasitému předčítání. 

Albatros – záměr realizovat zfilmování knihy „Ema a kouzelná kniha“, propagovat titul. 

Týden čtení – projekt vznikl v Polsku, osloveny knihovny v Česku, možnost se zapojit (týden na 

přelomu květen – červen, k MDD), zaměřeno na propagaci čtení. 

 

 

 

Zapsala: Jana Hoferková 

 

 

 


