
Hodnocení činnosti r. 2022 – 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 .  
 
V červnu letošního roku jsme provedli aktualizaci členské základny, naše klubko čítá 31 
evidovaných členek, ale na společných setkáních nás bývá samozřejmě daleko více.  
 
Čtyři knihovny Zlínského kraje na podzim roku 2021 opět podaly společný projekt k podpoře 
dětského čtenářství a získání zájmu dětí o pravidelné návštěvy v knihovnách pod názvem 
Poezie, která baví – Poznáváme současné české autory knih pro děti a mládež. A tak se ve 
dnech 19.a 20. října a 10. listopadu 2022 uskutečnily 4 besedy s autorem, básníkem, komikem 

hercem a textařem Lukášem Pavláskem. Na 200 malých čtenářů  v knihovnách Zlínského 
kraje tak mohlo zažít recitaci i autorské čtení a besedu. Máme radost, že všichni účastníci 
odcházeli nadšení a inspirovaní k četbě (nejen) Lukášových knih... samotné setkání se 
známým autorem je vždy zážitkem a určitě také motivací k dalším čtenářským 
dobrodružstvím.  
 
Po covidové přestávce jsme uskutečnili podzimní setkání KDK ZK, které připravila Knihovna 
BBB v Uh. Hradišti. Ve středu 14. září 2022 jsme pozvali Mgr. Pavlínu Lišovskou z Centra 
dětského čtenářství v Brně a Alenu Visurovou s Bc. Moniku Birtusovou z Městské knihovny v 
Bruntále, které si pro kolegyně z knihoven Zlínského kraje připravily praktické ukázky práce 
s dětskou poezií. O rytmizaci říkadel a básniček, o důležitosti intonace či o asociacích 
v poezii nám v příspěvku Na vlnách bás(ně)ní práci s dětským čtenářem přiblížila Mgr. 
Pavlína Lišovská. Na ni skvěle navázaly svými náměty na lekce kolegyně z bruntálské 
knihovny Alena a Monika, a my jsme se přesvědčili, že poezii je možné vytvořit například i 
z běžného nákupního seznamu. Všichni přítomní si vyzkoušeli spoustu praktických 
dovedností, které jistě ve svých knihovnách při realizaci lekcí pro děti a mládež využijí.  
 
Už před 23 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  
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 zastřešilo společné téma Aby ze světa 
nevymizela radost. Regionální kola proběhla v Knihovně Kroměřížska, Masarykově veřejné 
knihovně ve Vsetíně, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 
v Krajské knihovně F.Bartoše ve Zlíně, kde letos vydali i sborníček vítězných prací.  

V Týdnu knihoven 2022 jsme vyhlásili  nový ročník regionálních kol literárních soutěží pro děti 
do 15 let, tentokrát s tématem kopírujícím národní téma - Dobré zprávy. Vše opět ukončí 
společná krajská přehlídka mladých autorů v příštím roce. Slavnostní vyhlášení výsledků 
tentokrát proběhne v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.  
 
KDK SKIP Zlínského kraje se účastní také národních projektů a aktivit SKIP ČR. Proběhla Noc 
s Andersenem, zapojujeme se v projektu BookStart, probíhá Pasování prvňáčků  s Knížkami pro 
prvňáčka, některé knihovny se zapojují do Školy naruby, Lovců perel, přidávali jsme se k Noci 
literatury, probíhá také Den pro dětskou knihu...  a jednotlivě se účastníme řady on-line 
vzdělávání. 
 
Proběhly vzdělávací akce o dětské literatuře, např. Nekvalita v dětské literatuře v KFB Zlín, 
mnohé knihovny přenesly besedy pro školní třídy do virtuálního prostoru... 
 

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

