
Zápis z 5. pracovního jednání pracovnic dětských oddělení krajské a pověřených 
knihoven Zlínského kraje 
 
 
 
Datum konání:  28. 11. 07 
 
Místo konaní: KKFB 
 
Přítomni :  M. Čápová, H. Fialová, H. Hanáčková, L. Kotulánová,   

E. Peprníčková, S. Pilařová, RNDr. H. Šimová, Ing. J. Tomancová.  
 

 

- E. Peprníčková zahájila jednání, přivítala přítomné a předala slovo předsedkyni KDK Zlínského 
kraje M. Čápové. 

- M. Čápová, informovala o průběhu Valné hromady KDK SKIP v Ostravě a věnovala se 
jednotlivým projektům a změnám v periodicitě projektu Kde končí svět a Kamarádka knihovna. 

- KDK ZK v roce 2007, co se podařilo, co se nepodařilo – M. Čápová vyslovila poděkování za 
spolupráci  a vstřícnost v prvním roce působení KDK ZK a při organizování akcí.  

- Příští krajský seminář KDK ZK se bude v říjnu nebo listopadu 2008 v prostorách Městské 
knihovny Uherský Brod Organizačně seminář zajistí KBBB v Uherském Hradišti. Hlavní téma 
semináře se bude věnovat čtenářství a autorům a ilustrátorům dětských knih. Lektorem bude PhDr. 
Mgr. Martin Reissner, člen Ćeské sekce IBBY.  

- KDK ZK v roce 2008, přítomné účastnice jednání se předběžně domluvily na několika akcích, 
které KDK ZK v roce 2008 připraví vedle již zmíněného semináře se bude jednat o jarní setkání 
s I. Hutařovou nad její knihou Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež II., v prostorách 
KBBB v Uherském Hradišti, v druhé polovině roku 2008 by KKFB připravila Seminář 
s programem výměny zkušeností v práci s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. Koordinační 
skupina KDK ZK se pokusí vypracovat projekt a získat finanční zajištění ze SKIPu na některou 
z plánovaných akcí v roce 2008. Kolegyně z KBBB ověří možnosti lektorů a finanční dostupnost. 
Prostřednictvím e-mailu projednají s koordinační skupinou a po odsouhlasení vypracují projekt a 
zašlou Mgr. Z. Houškové do 10. 12. 2007. 

- Vyhodnocení výtvarné soutěže o logo KDK ZK – byla navržena hodnotící komise ve složení M. 
Čápová, H. Fialová, Ing. J. Kaňka, L. Kotulánová, RNDr. H. Šimová a Ing. J. Tomancová, která 
zvolila vítězné logo KDK ZK z 29 zaslaných příspěvků do soutěže. Vítězné logo je zveřejněno na 
webu KDK ZK. 

- Různé:  

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

 

 
 
Zapsaly:  E. Peprníčková,  S. Pilařová 
 
30. 11. 2007 
                                                         


