




Popis projektu 

• Rada Jihomoravského kraje schválila dne 2. 6. 
2016 podporu projektu Městské knihovny Břeclav 
Jižní Morava čte.  

• Cílová skupina: nejsilnější generační kategorie 
návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež a 
senioři. 

• Termín realizace: září – prosinec 2016 
• Do projektu je zapojeno  

60 knihoven Jihomoravského kraje 
• Finanční podpora kraje celkem 110.000,- 

 







Vybrané příklady z akcí 

Besedy s regionálními autory: 

• Beseda se spisovatelkou J.Říhovou, s J. Špidlou, s T. 
Součkovou, s místními kronikáři 

• Pověsti: „Pověsti nic dobrého nevěstí“  

• Výstavy: pověsti z okolí Blanska, výstavy prací dětí 

(ZŠ,MŠ, družiny)  

• Literárně turistická putování: Rozkvetlou Pálavou 

(Mikulov) 



Předčítání: 

• Babička a dědeček do školy (Kyjov) 

 

• Akce se konají nejen v knihovnách, školách,  
ale i v místních muzeích (Kyjov), v čajovně 
(Břeclavské pověsti) či kavárně (KJM-pobočka 
Lány) 



Typy akcí realizovaných v knihovnách 
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Aktivity projektu 

•  Akce v zapojených knihovnách na podporu 
čtení, sounáležitosti s regionem a poznáním 
lokální historie. V knihovnách bylo v roce 
2016 realizováno celkem 170 akcí (besedy, 
veřejná a autorská čtení, výstavy, historické 
kvízy, tvořivé dílny), kterých se zúčastnilo přes 
5000 návštěvníků.   

 





Literární soutěž 

•  Soutěž pro děti a mládež na téma Mýty a 
legendy mého kraje pro dvě věkové kategorie  
(6-9 let a 10-18 let) v každé ze zapojených 
knihoven. Literární práce byly odevzdávány  
a vyhodnocovány v zapojených knihovnách, 
vítěze celokrajského kola pak určila odborná 
porota.  



Slavnostní setkání v divadle Polárka  



Z postřehů, námětů.. 

„Odpoledne se moc vydařilo a program, který jsem Vám 
již zasílala, jsme naplnili. Mně osobně se moc líbilo 
společné zpívání kořenecké písničky s nástroji, do 

kterého se zapojili děti i dospělí a znělo to skvěle, a 
velký úspěch sklidilo také předvádění cesty lnu od 
česání, vochlování včetně předení na kolovratu. “  

 

Knihovna Kořenec 

 



„Akci hodnotím velmi kladně, protože děti projevily 
zájem o čtení pověstí, ale i o knihu o které byla beseda 
s panem ředitelem, která popisuje židovskou tématiku 
našeho okolí, ale i o osudy lidí za války. A taky moc 
děkujeme za Divadlo a další ceny, některé děti mi řekly, 
to byla moje první návštěva divadla a taky za vstupenky 
byly děti moc vděčné a rády.“ 

 

Obecní knihovna Kuželov 



 



Jižní Morava čte v roce 2017 

• Rozšíření na 4 kategorie: 
děti 4 – 7 let, 8 - 10, 11 – 15, kategorie pro 
kolektivy 

• Téma literárně – výtvarné soutěže: „Příběhy 
mého kraje“ 

• Noví další partneři (Hvězdárna a planetárium 
Brno a další sponzoři) 

• Finanční podpora Jihomoravského kraje: 
170.000,- (nově honoráře pro autory) 

 



• V knihovnách čtou starostové, historici, ale i hokejisté. 

• Pátrání historií města / obce v ulicích 

 

 

 



Propagace… 



• Děkuji za pozornost 

 

 

 

 
Adéla Dilhofová 

MZK v Brně 

 

 
http://jiznimoravacte.cz/ 

 

http://jiznimoravacte.cz/
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