
Zápis ze 4. pracovního jednání pracovnic dětských oddělení krajské a pověřených 
knihoven Zlínského kraje 
 
 
 
Datum konání:  28. 6. 2007 
 
Místo konaní: KKFB 
 
Přítomni :  M. Čápová, H. Fialová, H. Hanáčková, J. Hoferková, L. Kotulánová, R. Mikšovská,  

E. Peprníčková, S. Pilařová, Ing. J. Tomancová.  
 

 

- E. Peprníčková zahájila jednání, přivítala přítomné a seznámila je s jednáním RV SKIP 09 v KJM 
v Brně  dne 24. 5. 2007, na kterém bylo projednáno ustavení KDK Zlínského kraje při Krajské 
knihovně Františka Bartoše. V působnosti SKIP Jižní Moravy budou pracovat dva KDK (při MZK 
a při KKFB) a budou úzce spolupracovat a koordinovat svou činnost. 

- Ing. J. Tomancová informovala přítomné o vzniku webových stránek KDK Zlínského kraje,  
o jednotlivých odkazech a navrhla, aby KDK Zlínského kraje měl svoje logo. Přítomné se 
dohodly, že KDK ZK bude mít vítězné  logo ze soutěže, kterou KDK ZK vyhlásí v rámci Týdne 
knihoven. Na pracovním jednání v listopadu 2007 bude logo KDK vybráno. Do fotogalerie bude 
zařazen výběr fotografií z celokrajských akcí a kvalitní fotografie z akcí pro děti a mládež 
neprofesionálních knihoven. Profesionální knihovny mají své webové stránky s fotografiemi 
z akcí. Přítomné se domluvily, že připraví návrh textu pro úvod webových stránek KDK ZK. Své 
návrhy zašlou S. Pilařové, po připomínkování bude text zveřejněn. 

- Krajský seminář KDK ZK by se měl konat v termínu 17. 10.  nebo 24. 10. 2007 v Knihovně 
Kroměřížska. Začátek semináře bude v 9. hod, předpokládaný konec ve 14. hod. Účastnice jednání 
projednaly program semináře. Kolegyně z Kroměříže po dohodě s lektorkou upřesní termín 
semináře. Vložné semináře bude 100,- Kč. E. Peprníčková připraví pozvánku, zveřejní ji na webu 
KDK ZK a zašle prostřednictvím metodiček pověřených knihoven knihovnám Zlínského kraje.  

- Příští krajský seminář KDK ZK se bude v roce 2008 konat v KBBB. Hlavní téma semináře se 
bude věnovat čtenářství a autorům a ilustrátorům dětských knih. Lektorem by měl být PhDr. Mgr. 
Martin Reissner, člen Ćeské sekce IBBY. 

- Přítomné se dohodly, že kontaktní osobou, která bude KDK Zlínského kraje zastupovat na 
celostátních akcích a seminářích a koordinovat spolupráci a propagaci knihoven ZK bude Mirka 
Čápová, vedoucí oddělení pro děti KBBB. M. Čápové budou knihovny ZK zasílat přihlášky ke 
členství v KDK. Seznam přihlášených knihoven bude zveřejněn na webu KDK ZK. 

- Různé:  

- S. Pilařová informovala na poradě pověřených knihoven (29. 3. 2007) o problematice KDK 
Zlínského kraje. E. Peprníčková hovořila o založení KDK ZK na krajském semináři pracovníků 
profesionálních knihoven ZK 17. 5. 2007 v MVK Vsetín a na poradě vedoucích městských a 
střediskových knihoven okresu Vsetín 14. 6. 2007 v MVK Vsetín. 

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

 

 
 
Zapsaly:  E. Peprníčková,  S. Pilařová 
 
11. 6. 2007 
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