
Zápis ze setkání Klubu d ětských knihoven Zlínského kraje  – 9.září 2009  
 
 
V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se ve středu 9.9.2009 setkaly 
knihovnice místních, městských, střediskových i obecních knihoven Zlínského kraje, 
které pracují s dětmi, k pravidelnému semináři s výměnou zkušeností. V programu 
s prezentací činnosti vystoupila Jarmila Zakravačová z Městské knihovny  v Hulíně, 
představila aktivity s pasováním prvňáčků, nocování v knihovně i výtvarné dílny. Zoja 
Chodúrová vyprávěla o tom, co vše připravuje pro malé čtenáře knihovna a obecní 
úřad v Babicích,  zaujala ostatní výtvarnými výstavami, pasováním malých čtenářů, 
prázdninovými výlety dětí do ZOO Lešná, družebními setkáními s dětmi dětského 
domova v Plumlově i spřátelených Babic nad Svitavou.  Co se děje v Rožnově pod 
Radhoštěm a místních knihovnách Vidči a Valašské Bystřici prozradily knihovnice 
Božena Zajícová a Ilona Kroupová -  zajímavé povídání o setkáních broučků, čtených 
večerníčcích, příhraniční spolupráci se Slovenskem, to vše a mnoho dalšího zajímalo 
všechny přítomné. Po přestávce následovala prezentace nově otevřené místní 
knihovny v Kyselovicích u Kroměříže, kterou představila Marcela Kořínková 
z Knihovny Kroměřížska. Práci s dětmi a mládeží v Městské knihovně v Brumově-
Bylnici představily Lenka Řepková a Simona Bravenná – z jejich zajímavých nápadů 
jmenujme akci Hádej, kdo jsem, malování na chodníku, besedy o Karlu Čapkovi i 
Amálii Kutinové. Akce Městské knihovny v Luhačovicích představila Milana 
Mikulcová, která mluvila o spolupráci se střední školou knihkupeckou i o pořadech 
Tabu v literatuře,  Keltové a velký úspěch zde zaznamenali s obrazy a scénkami z 
výletů pana Broučka. Mezinárodní veletrh dětské literatury Bologna navštívila a 
informace předala Svatava Pilařová z KKFB ve Zlíně, představila italské město i 
knihovnu, kde k  velké radosti všech přítomných užívají i  MDT. Všechny inspirativní 
příspěvky jistě poslouží k zpestření práce v knihovnách Zlínského kraje. Jako 
poslední s  aktualitami o dění v Klubu dětských knihoven SKIP referovaly Hana 
Hanáčková a Mirka Čápová, které zde informovaly o akcích širšího významu, dovolte 
připomenout : 
 
V Týdnu knihoven (5.-9.října 2009) bude odstartován další ročník projektu Kde kon čí 
svět – letos na téma Jakou barvu má sv ět.  Jsou přihlášeny i knihovny ZK, 
slavnostní ukončení proběhne 1.června 2010 v Zrcadlové síni pražského Klementina, 
rytíř ZK  byl již vylosován z dětí  KBBB. V knihovnách Zlínského kraje startují 
regionální kola literárních soutěží, které ukončí v příštím roce krajská přehlídka 
mladých autorů. 
 
Díky společnému podanému projektu 4 okresních knihoven v červnu proběhly 
v knihovnách ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti i Kroměříži vystoupení souboru 
Listování  s hercem Lukášem Hejlíkem. Společný projekt bude v Týdnu knihoven 
ukončen 7.-8-10.2009 4 besedami s ilustrátorkou Renátou Fu číkovou. 
 
Do soutěže dětských knihoven s názvem Kamarádka knihovna  se přihlásily i 
knihovny Zlínského kraje, výsledky budou vyhlášeny v Brně na valné hromadě Klubu 
dětských knihoven SKIP (3.-5.11.2009).  
 
V sobotu 28.listopadu sekce veřejných knihoven SKIP pořádá již třetí ročník Dne pro 
dětskou knihu . Knihovny mohou využít této příležitosti k zviditelnění činnosti, 



poskytnout své prostory k předvánočním čtením, tvůrčím dílnám i prodeji knih. Více a 
registrace akcí : http://skip.nkp.cz/akcDen09.htm 
 
Již desátá společná akce KDK SKIP Noc s Andersenem  proběhne v pátek 
26.3.2010 – téma František Hrubín mohou knihovny využít spolu s dalšími nápady. 
Ilustraci namaloval Jiří Fixl, básničku chystá Josef Brukner. Více a registrace : 
http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem 
 
Městská knihovna Havířov nabízí svůj projekt Cesta za knihou – vytištěny jsou 
čtenářské pasy pro d ěti , více informací získáte u p.Kochové. Pokud podporujete i 
další projekty k rozvoji čtení, můžete si zakoupit propagační materiály kampaně Celé 
Česko čte dětem , propagační materiály si můžete objednat na: 
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/17/objednavam-si/    Pro školy, školky, 
knihovny, které mají zájem se zapojit do kampaně Celé Česko čte dětem nabízíme 
základní balíček zdarma, tento balíček obsahuje: 1x plakát A2 a 6x záložku. 
Poštovné si hradí každý sám. Dále máte možnost do 30.září 2009 objednat stolní 
kalendá ř s výčtem akcí a termínů českých a moravských knihoven. Je za 50,- Kč 
k dodání pomocí objednávkového formuláře :   
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/04_FormKalendar.frm 
 
Pro příští rok, kdy bude slavit 200.výročí narození básník K.H.Mácha, nabízí 
spisovatelka Ivona B řezinová  sérii besed s knihou Básník v báglu ,  podle zájmu by 
mohla navštívit i knihovny našeho kraje, o besedy bude veliký zájem, prosíme,  
ozvěte se, abychom včas mohli provést blokaci termínu…. detske@knihovnabbb.cz 
 
 
V Uherském Hradišti 10.09.2009 
 
 
 
 
 
 


