
Hodnocení činnosti r. 2021 – 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.  
 
Čtyři knihovny Zlínského kraje na podzim roku 2020 opět podaly společný projekt k podpoře 
dětského čtenářství a získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v knihovnách pod názvem Jan 

Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení. A tak se ve dnech 
19.a 20. října 2021 uskutečnily 4 besedy s autorem Tomášem Němečkem a ilustrátorem 

Tomášem Chludem nad sérií knih Velikáni do kapsy. Besedy musely být několikrát přeloženy 
a my máme velkou radost, že se nakonec mohly uskutečnit. Setkání dětí se spisovatelem 
bývá pro děti vždy velkým zážitkem. Na 200 malých čtenářů  v knihovnách Zlínského kraje 
tak mohlo poznat učitele národů a rodáka z našeho kraje Jana Amose Komenského. 
 
Už před 22 lety se čtyři knihovny Zlínského kraje dohodly, že budou pravidelně vyhlašovat 
společnou literární soutěž a následně odměňovat své nejlepší mladé literáty. Od roku 2001 se 
naše knihovny v pořádání krajských přehlídek pravidelně střídají, i když v jednotlivých regionech 
je soutěž vyhlašována pod různými názvy. Na Vsetínsku je to „O poklad strýca Juráša“, 
pro Zlínsko je to „Hledání“, na Uherskohradišťsku „Píšu povídky, píšu básně...“ a kroměřížské 
mladé autory zastřešuje název „Kroměřížská litera“. Každoročně pak vychází sborníček 
nejlepších prací. Letošní sborníček dětského literárního projevu zastřešil název Kde končí svět. 
Regionální kola proběhla v Knihovně Kroměřížska (Superhrdina v mých očích), Masarykově 
veřejné knihovně ve Vsetíně (Lež jako věž), Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (Hrdina 
v mých očích) a Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti (Pod rouškou...). 
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola pak proběhlo virtuálně (stejně jako výhlášení 
výsledků regionálních kol) v Knihovně Kroměřížska v Kroměříži.  

V Týdnu knihoven 2021 potom knihovny Zlínského kraje odstartovaly nový ročník regionálních kol 
literárních soutěží pro děti do 15 let, tentokrát se společným tématem Aby ze světa 
nevymizela radost. Vše opět ukončí společná krajská přehlídka mladých autorů v příštím roce. 
Slavnostní vyhlášení výsledků tentokrát proběhne v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.  
 
KDK SKIP Zlínského kraje se účastní také národních projektů a aktivit SKIP ČR. V Březnu-
měsíci čtenářů jsme hledali nejlepšího e-čtenáře, nocovali-nenocovali jsme v knihovnách 
s Andersenem – letos opět v náhradním – klouzavém – termínu červen-říjen, podle místních 
podmínek (v Uherském Hradišti například proběhlo dopoledne s únikovkou, ve Zlíně a Valašském 
Meziříčí to byl večer s hvězdárnou a vesmírem), předávali jsme knihy těm nejmenším v projektu 
BookStart, odpasovali jsme prvňáčky a druháčky s Knížkami pro prvňáčka, lovily se perly, 
přidávali jsme se k Noci literatury...  
 
Proběhly vzdělávací akce o dětské literatuře, např. Nekvalita v dětské literatuře v KFB Zlín, 
mnohé knihovny přenesly besedy pro školní třídy do virtuálního prostoru... 
 
Snad nám podzimní covidová situace nezabrání v uspořádání Dne pro dětskou knihu či dalších 
předvánočních akcí.  
 
 

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

