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Týden knihoven 2008 v Krajské knihovna Františka Bartoše 
(6. – 10. října) 

 

Letos v říjnu se již po dvanácté objeví v českých knihovnách, ale i v tisku, rozhlase 
a v televizi heslo Týden knihoven. V týdnu od 6. do 10. října probíhá celorepubliková 
kampaň Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR zvoucí širokou veřejnost do 
knihoven, které se postupně mění na informační instituce vybavené moderní technikou, ale  
současně zůstávají místem klidného studia, společných setkání, literárních a hudebních 
pořadů i vzdělávacích kurzů. 

Mottem letošního Týdne knihoven „Knihovny – rodinné stříbro“ se nechala inspirovat 
i krajská knihovna Františka Bartoše a dovoluje si Vás pozvat na zajímavý program. V střední 
knihovně se můžeme setkat ve středu 8. října na netradiční prohlídce knihovny Po setmění 
v knihovně. Večer na téma Procházka časem připomene historické mezníky v drobných 
detailech každodenního života. Nebudou chybět krátké scénky, kvízy, hádanky, výstavka 
mimořádných a zajímavých dokumentů. Na úvod zahrají Zlínské jazzové smyčce, v průběhu 
večera vystoupí Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín. Začátek jednotlivých prohlídek je 
v 19.00 a v 19.45. 

Dětem jsou určeny pořady pod společným názvem Dobrodružný výlet do knihovny. 
V oddělení pro děti v Ústřední knihovně proběhnou každý den od 8 hodin a od 9.10 besedy se 
soutěžemi a kvízy určené dětem z 2. až 4. tříd. Obvodní knihovna Jižní Svahy připravila 
zábavnou hodinku se strašidly v knihovně na pondělí 6. října v 17 hodin a úterý 7. října 
v 16 hodin. V Obvodních knihovnách Malenovice a Díly se uskuteční soutěže, hry a kvízy pro 
děti z 1. až 5. tříd.  

Celý týden budou noví čtenáři – prvňáčci – registrováni zdarma. 

Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny připravilo kurzy pro veřejnost, a to Nový 
katalog knihovny (pondělí 6. října od 16 hodin a pátek 10. října od 10 hodin) a Baťovské 
noviny digitálně (úterý 7. října od 10 hodin a čtvrtek 9. října od 16 hodin). 

Ve vitrínách na schodištích bude možné po celý měsíc říjen shlédnout výstavku Knihovna 
v datech a dokumentech, která bude věnována historii knihovny i knihovnictví ve Zlíně. 

Akce v rámci Týdne knihoven finančně podpořil Kulturní fond města Zlína. 

Aktuální informace o akcích Týdne knihoven i dalších programech krajské knihovny jsou 
zveřejněny na webu krajské knihovny www.kfbz.cz.  

Informace o projektu Týden knihoven jsou na adrese: http://skip.nkp.cz/akcTyden08.htm.   
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RNDr. Helena Šimová 
vedoucí útvaru služeb Krajské knihovny Františka Bartoše 
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tel.: +420 577 439 823  
e-mail: simova@kfbz.cz  
 
 
Datum zveřejnění: 2. 10. 2008 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
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