
Hodnocení činnosti r. 2018 – Klub dětských knihoven 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 připravuje, jsou zde 
také zápisy a fotografie z akcí i dětmi navržené logo:  http://www.kfbz.cz/kdk.htm .  
 
Naše klubko čítá 25 evidovaných členek, ale na společných setkáních nás bývá samozřejmě 
daleko více.  
 
Jako každoročně i letos KDK ZK ve čtyřech veřejných knihovnách Zlínského kraje uspořádal 
krajské kolo literární soutěže  pro děti, do 18. ročníku přišlo  více než 637 prací dětí ze 
škol Zlínského kraje. Téma Já jsem tvůj člověk kopírovalo téma národního projektu KDK 
SKIP.   Odborné poroty čtyř knihoven kraje práce 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 Krajské knihovny F.Bartoše 
ve Zlíně sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. Nejlepší práce již tradičně vyšly tiskem ve 
sborníčku Kde končí svět 2017/2018. Absolutní vítězkou se s nejvyšším počtem bodů stala 
žačka ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti Valentýna Karafiátová s komiksem Nikdo si tě 
neváží, dokud nejsi na váze. A Valentýna byla v červnu pasována v pražském Klementinu 
Rytířkou řádu krásného slova. 
 

I v letošním roce se podařilo čtyřem knihovnám Zlínského kraje připravit a uskutečnit 
projekt k podpoře dětského čtenářství  a získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v 
knihovnách. Už v roce 2017 jsme se domluvili s logopedkou, pedagožkou a autorkou 
Ester Starou, která k nám na Moravu zavítala v letošním Týdnu knihoven, a tak 
mohla proběhnout série besed pro nejmenší čtenáře Zlínského kraje v rámci 
společného projektu Představujeme současné autory dětských knih. Celkem se 
besed zúčastnilo 281 dětí. V každé ze čtyř do projektu zapojených knihoven proběhla 
beseda i s ukázkami tvorby. Ze všech knihoven přišla kladná hodnocení, v nichž se 
ukázalo, že paní Ester Stará děti dokázala zaujmout a oslovila nejen nejmenší, ale 
také paní učitelky. Dopolední pořady v knihovnách v Kroměříži, Vsetíně, Zlíně a Uherském 

Hradišti byly uspořádány za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR a 
regionálního výboru SKIP Velká Morava. I tentokrát se ukázalo, že je účelné uspořádat  sérii 
akcí v našich knihovnách, ušetříme tak náklady a dosáhneme na program, na který bychom  
si sami netroufli.  
 
Na květnový seminář Jak, proč a co (ne)čtou děti, který pořádala Masarykova veřejná 
knihovna ve Vsetíně v květnu, naváže listopadový seminář Deskovky a knihovna 100X 
jinak. Zaměří se na „hry“ v knihovnách z různých úhlů pohledu: deskové hry (pravidla 
půjčování, „špeky“ – na co si dát pozor, novinky, trendy, události, setkání, klání v knihovnách 
spojené s hraním her – noci her, hráčská doupata…), vzdělávací hry, hry z pohledu 
uživatelských skupin (děti a mládež, dospělí, senioři, rodiny – komunitní a mezigenerační 
rozměr), dobrá praxe z různých knihoven, sdílení a výměna zkušeností, knihovna jako 
centrum deskových her i pro školy, pedagogy (metodiky..). 
V říjnu jsme se mohli potkat v Krajské knihovně F.Bartoše na přednášce Knihy našich 
prarodičů - Prvorepubliková literatura pro děti a mládež. Přednášející PhDr. Milena 
Šubrtová shrnula základní vývojové trendy literatury pro děti a mládež v období první 
republiky a ukázala základní proměny a směřování české beletrie této doby (žánry, 
vydavatelé, oblíbené knihy, postavy atp.). Na valnou hromadu ve dnech 1. a 2. listopadu 
2018 naváže celostátní odborný seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven, 
letos zaměřený na terapeutickou práci s knihou v Knihovně Kroměřížska.  
 

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


Účastníme se národních projektů a aktivit SKIP ČR, v Březnu-měsíci čtenářů jsme hledali 
nejlepší nejmenší čtenáře, nocujeme v knihovnách s Andersenem, předáváme knihy těm 
nejmenším v projektu BookStart, pasujeme prvňáčky s Knížkami pro prvňáčka, lovíme perly, 
přidáváme se k Noci literatury, Dni poezie, Dni pro rodinu, Dnům evropského dědictví, 
každoročně sbíráme s dětmi hlasy v anktětě SUK Čteme všichni. 
 
V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální kola literárních 
soutěží pro děti do 15 let, téma Já a můj hrdina. Vše opět ukončí v příštím roce společná 
krajská přehlídka mladých autorů, tentokrát proběhne slavnostní vyhlášení výsledků v 
Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.  
 

 

 
Uherské Hradiště  23.10.2018  
 


