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8. ročník literární soutěže dětských autorů zlínského okresu Hledání
Hledání je soutěž v dětské literární tvorbě vyhlašovaná ve zlínském okrese. Je součástí
literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje, která je určena dětem od 6 do 15 let (ze
základních, zvláštních a speciálních škol a víceletých gymnázií). V ostatních regionech
Zlínského kraje probíhají okresní kola pod patronací Knihovny Kroměřížska, Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.
Soutěž je pořádána v rámci celorepublikového projektu Klubu dětských knihoven SKIP pro
podporu dětských kulturních a uměleckých aktivit Kde končí svět.
Soutěž byla vyhlášena na začátku školního roku 2007/2008, hlavními tématy byly:
Jdu správnou cestou?
Zlín – město cestovatelů
Koho jsem potkal na cestě
Do soutěže se přihlásilo 201 dětí ze 23 škol zlínského okresu (20 základních škol,
2 gymnázia, 1 speciální škola), které zaslaly celkem 232 literárních děl, z toho 28 básní.
Došlé příspěvky byly hodnoceny porotou složenou z knihovnic a učitelek ZŠ v kategoriích:
1. až 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník a speciální školy
Při příležitosti Světového dne knihy 23. dubna 2008 se od 15:30 v Krajské knihovně Františka
Bartoše uskuteční slavnostní odpoledne, na němž budou vyhlášeni a odměněni vítězové.
Celkem 19 dětí, které v jednotlivých kategoriích obsadily 1.–3. místo, převezme knižní ceny
věnované knihovnou a dárky od společnosti FILMFEST, s. r. o., pořadatele 48.
mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež.
Vítězné práce zlínské soutěže postoupily do krajského kola, jehož vítězové budou oznámeni
a odměněni ve čtvrtek 12. června v Masarykově veřejné knihovně Vsetín.
Další informace na www.kfbz.cz.
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