
Hodnocení činnosti r. 2019 – 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 24 evidovaných členek, ale na společných setkáních nás bývá samozřejmě 
daleko více.  
 
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 2018 jsme se domluvili, že v rámci oslav 100. výročí Knihovnického zákona chceme děti 
vzít za prapůvodem vzniku knihy a představit jim, jak vypadaly staré knihařské dílny a proces 
tisku knih.  A tak mohla v průběhu měsíců září-říjen proběhnout ve čtyřech knihovnách Zlínského 
kraje série 12 dílen pro dětské čtenáře celého Zlínského kraje. Celkem se besed zúčastnilo více 
než 300 dětí. V každé ze čtyř do projektu zapojených knihoven proběhly 3 dílny se studiem Bez 
kliky i s ukázkami starého knihtisku.  Ze všech knihoven přišla kladná hodnocení, v nichž se 
ukázalo, že i toto je cesta k získávání dětských čtenářů. 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. 
 
Je to již přesně dvacet let, co se čtyři knihovny Zlínského kraje dohodly, že budou pravidelně 
odměňovat své nejlepší mladé literáty. A tak v roce 2000 vyšel v Knihovně Kroměřížska, kde se 
první ročník soutěže konal, almanach Svět 2000 doplněný pracemi dětí z Jihlavy, Havířova a 
Rájce-Jestřebí. Od roku 2001 se naše knihovny v pořádání krajských přehlídek pravidelně střídají 
a každoročně vydávají sborníček nejlepších prací. Letošní ročník dětského literárního projevu 
oslovil 631 dětí, které zaslaly své práce do regionálních kol pořádaných Knihovnou Kroměřížska, 
Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a 
Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti... Do krajského kola pak postoupilo 
115 příspěvků a závěrečné sečtení bodů nakonec ukázalo, které práce se porotě nejvíce líbily. 
Mladí autoři psali na různá témata, vsetínští a hradišťští hledali své hrdiny, cestovatelské téma 
pak zvolili mladí autoři ve Zlíně i v Kroměříži.  

 
V dubnu uspořádala Krajská knihovna F.Bartoše přednášku na téma Současná česká literatura 
pro děti a mládež, která byla zaměřena na základní vývojové trendy literatury pro děti a mládež 
v období posledních 10 let. Přednášející PhDr. Milena Šubrtová nám ukázala  základní proměny 
a směřování české beletrie této doby (žánry, vydavatelé, oblíbené knihy, postavy atp.). 
 
Podzimní setkání připravila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti na téma 
Scénické čtení v praxi. V adventním čase jsme si pozvali kolegy z Městské knihovny v Třinci, 
kteří nám ukázali, jak vznikají jejich Večerníčky naživo. Iinspirativní dopoledne  představilo 
dramatizaci a čtení z knih Kvak a Žbluňk, Gruffalo a Óóó vajíčko. 
 
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, tradici už 
má Den pro dětskou knihu a také každoročně sbíráme s dětmi hlasy v anktětě SUK Čteme 
všichni. 
 
V Týdnu knihoven 2019 v knihovnách Zlínského kraje odstartovala  další regionální kola 
literárních soutěží pro děti do 15 let na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. Vše opět 
ukončí v příštím roce společná krajská přehlídka mladých autorů, tentokrát proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.  
 

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

