
 
Klub d ětských knihoven SKIP Zlínského kraje  
oficiálně vznikl v roce 2007, čítá 38 evidovaných členek, má své logo i stálou podstránku na 
webu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně http://www.kfbz.cz/kdk.htm 
 
Každoročně pořádáme pro knihovnice Zlínského kraje a členky Klubu dětských knihoven ZK 
vždy dva semináře – odborné i s výměnou zkušeností. První jarní setkání   Mediální výchova 
- Informace a dezinformace představilo systém infomačního vzdělávání v MěK Sedlčany.  V 
dopoledním programu hovořila ředitelka sedlčanské knihovny Blanka Tauberová, 
následovala praktická ukázka - se sedlčanskou knihovnicí Alenou Budkovou jsme si 
vyzkoušeli ukázkovou lekci informačního vzdělávání určenou osmým ročníkům ZŠ či nižším 
ročníkům gymnázií. Podzimní senimář se konal v Knihovně Kroměřížska na téma České 
filmové pohádky a jejich literární předlohy. Přednášky se skvělým způsobem zhostila Mgr. 
Miluše Václavková. 
 
Pod hlavičkou KDK ZK měly zlínské a vsetínské děti příležitost setkat se s produkcí 
nakladatelství THOVT. Kromě prodejní výstavky proběhly i dvě tvůrčí dílničky. 
 
Tradiční literární soutěže pro děti do 15ti let organizujeme ve čtyřech knihovnách Zlínského 
kraje nejprve jako kola regionální, vítězné práce pak postupují do kola krajského, které letos 
pořádala Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Zde také vyšel krajský almanach 
vítězných prací dětí Český rok. Do soutěže se zapojilo 655 dětí nejen Zlínského kraje, na 
hodnocení se podílely odborné poroty v Knihovně Kroměřížska, Knihovně BBB v Uherském 
Hradišti, Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně a Krajské knihovně F.Bartoše ve Zlíně. 
Podle věku dětí byly práce rozděleny do 5 kategorií, hodnotila se poezie a próza, zvláštní 
kategorií je komiks. Téma kopírovalo národní projekt KDK SKIP ČR a většina příspěvků dětí 
byla o jaru, Velikonocích, aprílu...  
 
Projektu SKIP Cesty ke knížkám umožnil 18.–21. 6. 2012 v osmi knihovnách Zlínského kraje 
pozvat   na besedu významnou českou autorku knih pro děti Ivu Procházkovou. Autorka byla 
ubytována v Uherském Hradišti a odtud vyjížděla za malými čtenáři Zlínského kraje. 
Evidujeme účast více než 600 dětí v knihovnách ve Zlíně, Slavičíně, Uherském Hradišti, 
Uherském Brodě, Kroměříži, Hulíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí. Výběr autorkou 
navštívených míst vycházel z dlouhodobého zájmu a kreativity knihoven Zlínského kraje, 
všechny zapojené jsou členy SKIP ČR i KDK ZK.  Hodnocení ze všech do projektu 
zapojených knihoven jsou pozitivní, autorka si děti uměla získat a jejich zájem povede ke 
čtení dalších titulů autorky, vždyť setkání dětí se spisovatelem bývá pro děti vždy velkým 
zážitkem, velká vzdálenost našeho kraje některé autory odrazuje. Malí čtenáři tak mohli 
poznat žijící autorku a v mnoha případech její knížky stihli už dříve přečíst.  Opět se 
potvrdilo, že spojením sil a finančních prostředků lze efektivněji přivést do knihoven společné 
projekty k podpoře čtenářství. Díky projektům podaným prostřednictvím SKIP ČR se ukazuje, 
že je výhodné připravit i takové pořady, na něž by jinak knihovny finančně nedosáhly. A snad 
vyšel i náš záměr malým čtenářům představit žijící a úspěšnou autorku dětských knih a 
přilákat je k četbě i do knihovny. 
  
 
Naše zpráva zaznamenává jen společné aktivity KDK ZK, celkové množství nápadů, 
jednotlivých akcí a projektů nelze vyjmenovat a ani to není smyslem naší zprávy. 
 
Uherské Hradiště 4.1.2013 


