
Hodnocení činnosti r. 2017 – Klubu dětských knihoven Zlínského kraje 
 

Regionální klubko KDK SKIP Zlínského kraje má své stránky na webu Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně, kde se zájemci dočtou o všem, co KDK ZK připravuje, jsou zde 
také zápisy a fotografie z akcí i dětmi navržené logo:  http://www.kfbz.cz/kdk.htm .  
Naše klubko čítá 40 evidovaných členek. 
 

Jako každoročně i letos KDK ZK ve čtyřech veřejných knihovnách Zlínského kraje uspořádal 
krajské kolo literární soutěže  pro děti, do 17. ročníku přišlo  více na 500 prací dětí ze škol 
Zlínského kraje. Letos děti psaly na volné téma a témata se knihiovnu od knihovny hodně 
lišila. Zlínské děti tvořily na téma Jsem pánem svého času, na Vsetínsku se zamýšleli nad 
tématy Můj domov, moje město, můj svět a Rožnove, Rožnove, mnoho roků máš. 
Uherskohradišťští mladí autoři zavzpomínali na 760. výročí vzniku města tématem Co se u 
nás vypráví. 120. výročí Knihovny Kroměřížska oslovilo s tématem S knihovnou mě baví svět 
a práce to byly opravdu moc pěkné. Odborné poroty čtyř knihoven kraje práce hodnotily 
bodovým systémem v pěti kategoriích podle věku dětí. Odděleně jsou v těchto kategoriích 
hodnoceny próza a poezie, samostatnou kategorii tvoří komiks. Na vyhlášení výsledků se do 
Knihovny Kroměřížska sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. Nejlepší práce již tradičně 
vyšly tiskem ve sborníčku Kde končí svět 2016/2017.  
 

V rámci společného projektu SKIP ČR Knihovna 21. století Představujeme současné 
autory dětských knih se podařilo čtyřem knihovnám Zlínského kraje připravit a uskutečnit 
projekt k podpoře dětského čtenářství a k získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v 
knihovnách. S ilustrátorkou, scénáristkou, režisérkou a autorkou večerníčků a filmu 
Lichožrouti Galinou Miklínovou, která na Moravu zavítala až z Českého Brodu, besedovalo 
366 dětí Zlínského kraje. Naším záměrem bylo představit současnou osobnost, která má 
dětem co říct. A to se také povedlo, děti ve všech čtyřech knihovnách paní ilustrátorce 
doslova visely na rtech a poslouchaly její cestu k animované a ilustrační tvorbě; besedy 
vhodně doplňovala ukázkami z filmů a čtenými i zanimovanými básněmi Pavla Šruta. 
Dopolední pořady v knihovnách v Kroměříži, Vsetíně, Zlíně a Uherském Hradišti byly 
uspořádány za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR a regionálního výboru 
SKIP Velká Morava. I tentokrát se ukázalo, že je účelné uspořádat  sérii akcí v našich 
knihovnách, ušetříme tak náklady a dosáhneme na program, na který bychom  si sami 
netroufli.  
 

Účastníme se národních projektů a aktivit SKIP ČR, na jaře jsme v Březnu-měsíci čtenářů 
hledali nejlepší babičku-čtenářku, nocovali v knihovnách s Andersenem, pasujeme prvňáčky, 
lovíme perly, přidáváme se k Noci literatury, Dni poezie, Dni pro rodinu, Dnům evropského 
dědictví, každoročně sbíráme s dětmi hlasy v anktětě SUK Čteme všichni. I naše knihovny 
získaly pro děti  Knížku pro prvňáčka.  
 
V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální kola literárních 
soutěží pro děti do 15 let, téma Já jsem tvůj člověk tentokrát kopíruje národní projekt KDK 
SKIP ČR. Vše ukončí v příštím roce společná krajská přehlídka mladých autorů v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. 
 

Jarní seminář KDK ZK jsme nahradili možností účasti i našich regionálních kolegyň a 
kolegů na přehlídce OKNA 2017, která se tentokrát konala v Uherském Hradišti. Podzimní 
setkání KDK ZK pořádá Knihovna Kroměřížska 23. listopadu 2017. Témata Fenomény 
současné literatury pro děti a mládež a LibTube: Když knihovnám vládnou videa jistě ocení 
všichni pracovníci knihoven ve Zlínském kraji.  
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