
Hodnocení činnosti r.2014 – KDK Zlínského kraje 
 

Regionální klubko KDK SKIP Zlínského kraje má své stránky na webu Krajské 
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, kde se zájemci dočtou o všem, co KDK ZK 
připravil i to, co se chystá, jsou zde také zápisy a fotografie z akcí i logo:  
http://www.kfbz.cz/kdk.htm . Naše klubko čítá 38 evidovaných členek. 
 

Hned v únoru se členky sešly na dvoudenním semináři Aktuální trendy v současné 
české i světové literatuře pro děti a mládež, který pořádal Klub dětských knihoven 
SKIP ČR a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí byla i prohlídka 
nově rekostruovaných prostor knihovny.  
 

Každoročně nás spojuje krajské kolo literární soutěže pro děti, do 14. ročníku 
přišlo téměř více než 500 prací dětí ze 40 škol. Odborné poroty čtyř knihoven kraje je 
hodnotily bodovým systémem v pěti kategoriích podle věku dětí. Odděleně jsou v 
těchto kategoriích hodnoceny próza a poezie, samostatnou kategorii tvoří komiks. Na 
vyhlášení výsledků se do KKFB ve Zlíně sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. 
Oceněno zde bylo 30 nejlepších prací a  jejich příspěvky jsou otištěny ve sborníčku 
Nejmoudřejší je číslo. Po slavnostním programu se pak děti mohly vydat na exkurzi 
do prostor nové zlínské krajské knihovny. 
 
Čtyři knihovny Zlínského kraje připravily k podpoře dětského čtenářství cyklus 
Poznáváme současné české autory dětských knih. V minulosti našich společných 
aktivit vždy šlo o čtyři knihovny Zlínského kraje, do nichž jsme pomocí projektu mohli 
pozvat herce na scénické čtení anebo na představení autorů dětský knih, za všechny 
jmenujme Renátu Fučíkovou, Ivonu Březinovou, Petru Braunovou, Arnošta 
Goldflama či Ivu Procházkovou. I letos jsme spojili své síly a pozvali na turné Alenu 
Ježkovou, která besedovala v dopoledních hodinách s dětmi a odpoledne mimo 
projekt ještě stihla uskutečnit i představení knihy pro dospělé Tichá srdce. Dopolední 
pořady byly uspořádány za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR a 
regionálního výboru SKIP Velká Morava. I tentokrát se ukázalo, že je účelné spojit 
finanční síly a pozvat na vzdálenou Moravu renomovanou autorku.   
 

Místo podzimního semináře proběhne v Knihovně BBB v Uherském Hradišti v říjnu 
ukázková beseda na téma bezpečný internet, předpokládáme, že se jí zúčastní 
kromě dětí I knihovnice východní Moravy.  Pozvání přijala autorka knihy Hustej 
internet paní Lenka Eckertová.  
 
V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální kola 
literárních soutěží v rámci projektu Kde končí svět – tentokrát na volná témata a vše 
ukončí v příštím roce krajská přehlídka mladých autorů v Uherském Hradišti v červnu 
při festivalu Hradišťské sluníčko.   
 

 

Uherské Hradiště 16.10.2014  
 
 

http://www.kfbz.cz/kdk.htm

