
Jižní Morava čte



• Začátek projektu v roce 2016

• Dotace Jihomoravského kraje

• Patronem projektu malíř a spisovatel Pavel Čech, NOVĚ také herečka 
Alena Antalová

• Doprovodná literární a literárně-výtvarná soutěž

Základní informace





Náplň a cíle projektu

• Zaměření na rozvoj aktivit na podporu čtenářství a čtenářské 
gramotnosti

• Vytváření osobního vztahu ke knize a ke čtenářství

• Trénování porozumění textu, rozšiřování slovní zásoby, světa fantazie 
a jemné motoriky u předškolních dětí

• Propojení literárního a výtvarného cítění

• Objevování a podpora nových talentů

• Rozvíjení kritického a kreativního myšlení 

• Posílení mezigeneračního setkávání a vztahů mezi komunitami v obci



Setkání s básníkem a spisovatelem Radkem Malým 
(Knihovna Bílovice nad Svitavou)



Přínos projektu:

• Finanční příspěvek na pořádání literárních akcí

• Dárkové předměty pro účastníky projektu

• Možnost navázání spolupráce se známými českými autory

• Propagace knihovny na webových stránkách projektu a facebooku

projektu



Komentovaná návštěva knihovny pro MŠ Moutnice 
(Místní knihovna Moutnice)



Témata minulých ročníků projektu

• Mýty a legendy mého kraje  (2016)

• Příběhy mého kraje (2017)

• Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let (2018)

• Tajemství knihovny (2019)

• Svět v obrazech (2020)

• Teď to vidím jinak (2021)



Tvořivá dílnička při knihovně – výroba kaleidoskopu 
(Místní knihovna Vedrovice)



Zapojené knihovny:

Brno - město
13%

Brno - venkov
19%

Břeclav
22%

Blansko
14%

Hodonín
11%

Vyškov
12%

Znojmo
9%

ZAPOJENÍ KNIHOVEN DLE REGIONŮ V LETECH 2016 - 2021



Čtenářské lekce třídy ZŠ Vančurova 
(Městská knihovna Hodonín – pobočka Brandlova)



Harmonogram projektu:

Únor Organizační setkání se zapojenými knihovnami, vyhodnocení 

uběhlého ročníku a organizační k novému ročníku projektu

Duben/květen Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za rok předchozí (v době 

pandemie)

Červen Organizační setkání knihoven, zahájení projektu – vyhlášení 

soutěže, příprava a organizace akcí v knihovnách

Červen až polovina listopadu Autorská čtení, besedy a setkávání v knihovnách, sběr prací dětí 

do soutěže

Polovina listopadu až polovina prosince Vyhlášení vítězů v zapojených knihovnách, postup vítězů –

prvních míst jednotlivých kategorií do krajského kola

Polovina prosince Slavnostní vyhlášení vítězných prací v jenom z brněnských divadel 

a Hvězdárně a planetáriu Brno

Ukončení projektu za daný rok



Svět v obrazech s Lucií Hlavinkovou 
(KJM – pobočka Černovice)



Kategorie soutěže:

• 1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / 1 účastník

• 2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / 1 účastník

• 3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých 
gymnázií / 1 účastník 

• 4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 – 5 účastníků

• 5. kategorie volné tvorby (1. – 5. tř.) / 1 – 3 účastníci

• 6. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých 
gymnázií / 1 – 3 účastníci

• 7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let (NOVĚ v roce 
2021)



Dejte pozor na lumpa – křest knihy 
(Městská knihovna Mikulov)



Soutěžní práce posuzuje v krajském kole 
porota v MZK podle následujících kritérií:

• celkový dojem

• literární a výtvarná složka

• originalita

• dodržení tématu

• stylistická správnost

DŮLEŽITÉ! Není nutné obsadit všechny soutěžní kategorie v regionálním kole!



Výtvarný workshop „Tak to vidím já“ 
(KJM – pobočka Bohunice)



Přínos projektu

• Knihovny jsou přirozenými komunitními centry a oblíbeným místem 
setkávání všech generací

• Také se díky projektu Jižní Morava čte výrazně posílila spolupráce 
s místními školami, veřejnými knihovnami s místními komunitami v 
obcích celé Jižní Moravy

• Prostřednictvím autorských čtení a besed, tvorbou – ať již literární či 
výtvarnou – v knihovnách opět v dětech podnítili vztah ke čtení, 
rozšířili jejich čtenářskou gramotnost a fantazii

• Témata každého ročníku soutěže rozvíjí u dětí mimo jiné také kritické 
myšlení



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže – krajské kolo 
(Moravská zemská knihovna)



Kontakt

Mgr. Kateřina Bartošová
Katerina.Bartosova1@mzk.cz

jiznimoravacte@mzk.cz

+420 541 646 300

+420 770 190 774
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