
MANUÁL PRO KNIHOVNY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU  
JIŽNÍ MORAVA ČTE  

 V ROCE 2018 
 

 
1. Do 31. 8. 2018 oznámí zapojená knihovna na partnera projektu Moravskou zemskou 
knihovnu v Brně: Mgr. Jana Lidmilu, e-mail: Jan.Lidmila@mzk.cz: 
termín a název konání veřejného čtení, případně další doprovodné aktivity spojené  
s vyhlášením projektu Jižní Morava čte.  
 
 
2. Začátkem září vyhlásí knihovna téma literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž na téma 
„Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ 
a současně připraví v knihovně veřejné čtení za účasti dětí a prarodičů s využitím vhodné 
literatury na téma „Moje obec – moje město – můj kraj před 100 lety a nyní“ z knihovního 
fondu knihovny.  
Při vyhlášení soutěže doporučujeme uspořádat kromě veřejného čtení další 
doprovodnou aktivitu zaměřenou na podporu tématu (setkání s kronikářem, s rodákem, 
s místními pamětníky, regionálními osobnostmi, besedy se zastupiteli, výstavky publikací  
z regionální historie, soutěže a kvízy k poznávání lokální historie). 
 
 
3. Zapojená knihovna bude všemi možnými prostředky (např. regionální zpravodajství, místní 
tisk, rozhlas, webové stránky knihovny, popř. facebook knihovny, informační panel obce) 
usilovat o propagaci soutěže, zejména ve spolupráci s místní základní školou a dalšími 
institucemi, které se věnují práci s mládeží. Jelikož se jedná o projekt JM kraje, je potřeba 
dodržet pravidla publicity: zmínit, že projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem, na 
všech tištěných materiálech i na webu, facebooku je pak třeba uvést povinnou větu: 
Spolufinancováno Jihomoravským krajem a přidat logo JM kraje (v příloze zasíláme).  
Prosíme o zasílání kopií článků o projektu ve Vašich regionálních médiích na partnera 
projektu - Moravskou zemskou knihovnu v Brně: Mgr. Jana Lidmilu, e-mail: 
Jan.Lidmila@mzk.cz 
 
4. MZK v Brně poskytne knihovnám nabídku regionálních autorů, případně ilustrátorů 
k uspořádání autorských besed (honorovaných z projektu) ve vybraných knihovnách 
zapojených do projektu. Každá knihovna má nárok na proplacení pouze jednoho honoráře. 
Zájemce prosíme kontaktovat odbor knihovnictví, Mgr. Adélu Dilhofovou  
(Adela.Dilhofova@mzk.cz). Autorské besedy s regionálními osobnostmi budou probíhat ve 
vybraných knihovnách od září do konce listopadu 2018.  
 
5. Zapojená knihovna bude v průběhu soutěže poskytovat metodickou i praktickou pomoc 
dětem s přípravou práce, také v souvislosti s jejím odevzdáním (možnost napsat, případně 
vytisknout práci v knihovně). 
 
6. Z důvodu medializace projektu bude zapojená knihovna o plánovaných a poté konaných 
aktivitách co nejdříve informovat e-mailem partnera projektu Moravskou zemskou knihovnu 
v Brně Mgr. Jana Lidmilu, e-mail: Jan.Lidmila@mzk.cz 
 
Před konáním akce: 
Název plánované akce: 
Termín a čas konání: 
Místo konání: 
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Po skončení akce: 
Název konané akce: 
Termín a čas konání: 
Místo konání: 
Počet účastníků celkem /z toho dětí: 
Stručný popis včetně zaslání fotografií s uvedením jejich autora (ve formátu PNG, GIF, JPG). 
 
 
7. Termín pro odevzdání prací: 31. října 2018. 
Povídky, příběhy, eseje nebo básničky, výtvarná či audiovizuální díla na téma „Moje obec – 
moje město – můj kraj za 100 let“ musí být zaslány nebo osobně předány jako rukopis či v 
tištěné podobě na adresu zapojené knihovny, nebo poslány v elektronické formě na  
e-mailovou adresu knihovny. 
 
Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, 
datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy a kontakt na zákonného zástupce, 
podpis zákonného zástupce. Součástí této přihlášky musí být souhlas se zpracováním 
osobních údajů dětí (2 listy – souhlas se zpracováním údajů dítěte a souhlas s využitím 
fotografií pořízených na akci). POZOR – důležité: souhlas s využitím fotografií pořízených na 
akci (3 strana v souboru přihlášky kolektivu) musí vyplnit a odevzdat KAŽDY soutěžící 
kolektivu. 
Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty 
třetím osobám. 
 
 
8. Soutěže – jejich hodnocení a odměny 
Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie 
postoupí do krajského kola pouze jedna práce. 
 
Literární soutěže: 
I. kategorie 8 - 10 let  
II. kategorie: 11 - 15 let 
Speciální literárně-výtvarná kategorie s regionální tematikou: soutěž pro kolektivy 8 - 15 let 
(max. 5 dětí) 
Speciální audiovizuální kategorie 8-15 let (min. 2, max. 5 dětí), délka záznamu max. 3 minuty 
Pro děti nejmladší 4 - 7 let je otevřena soutěž výtvarná, ve dvou kategoriích: individuální  
a kolektivní (min. 2, max. 5 dětí). 
 
Do 12. 11. 2018 vyhodnotí zapojená knihovna kvalitu odevzdaných soutěžních prací  
a vítěznou práci z každé kategorie, včetně barevných skenů výkresů pošle e-mailem ve wordu 
nebo v naskenované podobě na adresu:  Jan.Lidmila@mzk.cz 
 
 
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční  
v zapojených knihovnách v rámci jejich časových možností, v průběhu měsíce listopadu, 
nejpozději do začátku prosince 2018. Příhodný námět: využít aktivity doprovázejících 
celostátní akci Den pro dětskou knihu (1. 12. 2018). 
 

Jeden vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče  
a knihovníka, tzn. v počtu tří osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude 
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konat v sobotu 1. 12. 2018 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie 
prací kolektivů a audiovizuální kategorie) a v sobotu 8. 12. 2018 ve Hvězdárně a planetáriu 
Brno (kategorie 8 - 10 let a 11 - 15 let literární soutěže). Zde všechny děti obdrží také drobný 
dar. 

 
Metodickou pomoc v průběhu konání projektu poskytne Moravská zemská knihovna v 
Brně, odbor knihovnictví, Mgr. Adéla Dilhofová (Adela.Dilhofova@mzk.cz). 
 
 
 
Termíny 

- do 31. 8. 2018 oznámit termín vyhlášení soutěže a doprovodných aktivit  
- začátkem září vyhlášení soutěže a realizace aktivity v knihovně 
- do 31. 10. 2018 odevzdávání soutěžních prací v knihovnách 
- do 12. 11. 2018 odeslat vítěznou práci z každé kategorie do MZK 
- do 1. 12. 2018 slavnostní vyhodnocení soutěžních prací (Den pro dětskou knihu) 

v zapojených knihovnách 
- 1. 12. 2018 slavnostní setkání autorů vítězných prací kategorie dětí předškolního věku 

a speciální literárně-výtvarné kategorie kolektivů v brněnském divadle Polárka 
- 8. 12. 2018 slavnostní setkání autorů vítězných prací I. a II. kategorie literární soutěže 

ve Hvězdárně a planetáriu Brno 
- prosinec 2018 výstava výtvarných prací na krajském úřadě Jihomoravského kraje 

 
Propagační předměty a odměny 

- Do konce června obdrží zapojené knihovny plakáty propagující projekt 
- Do poloviny srpna obdrží zapojené knihovny doprovodné propagační materiály 

(záložky, rozvrhy, placky…), diplomy pro vítěze. Zapojená knihovna zajistí propagaci 
akce: umístění informace na webové stránky knihovny či obce, distribuci plakátů 
v místě a v rámci možností spolu se záložkami a rozvrhy také v okolních obcích (do 
okolních knihoven, které nejsou zapojeny). 

- Nejpozději do poloviny října obdrží knihovna pro vítěze v každé kategorii odměny 
pro vítěze: dětské vstupenky do VIDA! Science centrum v Brně (pro první tři místa), 
zvací dopisy do Divadla Polárka na divadelní představení dne 1. 12. 2018 a vstupenky 
do Hvězdárny a Planetária na představení v digitáriu na 8. 12. 2018. 

 
 
 
Přihláška jednotlivce do soutěže Jižní Morava čte 2018 na téma „Moje obec – moje město 
– můj kraj za 100 let“ 
Odevzdáním vyplněné přihlášky a zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly 
soutěže (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito 
pravidly, která jsou dostupná na: http://jiznimoravacte.cz/). 
Odevzdání přihlášky do 31. 10. 2018 je podmínkou účasti v soutěži. 
Součástí přihlášky je samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů dětí. 
 

Název práce  

Jméno a příjmení  

Datum narození  
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E-mail  

Telefon  

Adresa bydliště  

Adresa školy, třída  

Jméno a příjmení zákonného zástupce  

Kontakt na zákonného zástupce (e-mail, telefon)  

Podpis zákonného zástupce  

 
 
 
Přihláška kolektivu do soutěže Jižní Morava čte 2018 na téma „Moje obec – moje město – 
můj kraj za 100 let“ (audiovizuální a literárně-výtvarná kategorie)  
Odevzdáním vyplněné přihlášky a zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly 
soutěže (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito 
pravidly, která jsou dostupná na: http://jiznimoravacte.cz/). 
Odevzdání přihlášky do 31. 10. 2018 je podmínkou účasti v soutěži. 
Součástí přihlášky je samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů dětí. 
 
 

Název práce  

Jména a příjmení všech členů kolektivu  
(maxim. 5 dětí) 

 

 

 

 

 

Datum narození (dětský zástupce kolektivu)  

E-mail (dětský zástupce kolektivu)  

Telefon (dětský zástupce kolektivu)  

Adresa bydliště (dětský zástupce kolektivu)  

Adresa školy, třída  

Jméno a příjmení zákonného zástupce  

Kontakt na zákonného zástupce (e-mail, telefon)  

Podpis zákonného zástupce  

 

 
 
V Brně 4. června 2018 
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