
Podklady k hodnocení činnosti r.2013 - regionální klubko KDK SKIP Zlínského kraje 
 
Naše klubko čítá 29 evidovaných členek, má své  webové 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, informace o činnosti KDK ZK proběhla i v časopise Duha 
1-2/2013. 
 
Do čtrnáctého ročníku krajského kola tradiční literární soutěže přišlo téměř 900 
prací dětí, odborné poroty ve čtyřech knihovnách kraje je hodnotily bodovým 
systémem v pěti kategoriích podle věku dětí a na vyhlášení výsledků se do 
Kroměříže sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. 33 nejlepších pak zde bylo 
oceněno a jejich práce jsou otištěny ve sborníčku Kde končí svět? Program obohatily 
písničky z dětských filmů. Každá z knihoven navrhla své téma, v Kroměříži to byl Můj 
hrdina, ve Vsetíně Cesta za dobrodružstvím, v Uherském Hradišti děti tvořily na 
volné téma, ve zlínské knihovně psali mladí literáti na téma Mít tak dva roky prázdnin. 
Ačkoli se do hodnocení dostaly práce na různorodá témata, v konečném hodnocení 
nebylo rozdílu mezi dětmi ze Slovácka, Valašska i Hané a literární  práce i komiksy 
byly na srovnatelné úrovni. 
 
Čtyři knihovny Zlínského kraje připravily k podpoře dětského čtenářství projekt 
Čtením lákáme děti do knihoven Zlínského kraje. V minulosti našich společných 
aktivit vždy šlo o čtyři knihovny Zlínského kraje a 4 besedy, a tak jsme mohli pozvat 
herce na scénické čtení, autorky Renátu Fučíkovou, Petru Braunovou či Ivonu 
Březinovou. Už vloni však po poradě ředitelů knihoven ZK počet besed se rozrostl na 
osm, vždy dvě v jednom okrese, vyzkoušeli jsme, že to funguje, při návštěvě Ivy 
Procházkové. I letos jsme spojili své síly a pozvali autora dětských knížek Arnošta 
Goldflama na turné, které bylo uspořádáno za finanční pomoci Ministerstva kultury 
ČR, SKIP ČR a regionálního výboru SKIP Velká Morava. Pan Goldflam se představil 
během tří dnů v osmi knihovnách Zlínského kraje, a to ve Vsetíně, v Liptále, v 
Uherském Hradišti, Kroměříži, Hulíně, Uherském Brodě, ve Zlíně a v Luhačovicích. 
Jeho povídání a čtení shlédlo za velkého ohlasu více než tisíc dětí ve Zlínském kraji. 
I tentokrát se ukázalo, že je účelné spojit finanční síly a pozvat renomovaného 
autora, kterého znají z knih i filmů.  
 

Při pořádání vzdělávacích seminářů se nám osvědčilo každoročně prostřídat odborné 
i praktické téma, v konání seminářů se knihovny střídají a účastníci tak mohou 
poznat různé knihovny našeho kraje. Letošní seminář se měl konat podle plánu v 
Krajské knihovně F.Bartoše ve Zlíně, ta se stěhovala do nových prostor.  
Podzimní seminář proběhl v prosinci 2013 v Knihovně BBB v Uherském Hradišti, byl 
to seminář s ukázkou besedy a představením databanky Klubu dětských knihoven 
SKIP ČR s Mgr. Helenkou Hubatkovou Seluckou.  
 
V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální kola 
literárních soutěží v rámci projektu Kde končí svět – tentokrát na téma 
Nejmoudřejší je číslo, ukončí v příštím roce krajská přehlídka mladých autorů, 
tentokrát ve Zlíně.   
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