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Týden knihoven 2009 
(5. – 9. října) 

 

Začátkem října proběhne další ročník celostátní akce Týden knihoven, který bude letos 
zahájen přímo ve Zlínském kraji. Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně uspořádá 2. října 
Knihovnický happening za účasti veřejnosti a knihovníků z různých koutů naší země. 

K programu Týdne knihoven se připojí i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. 
Výjimečný večerní program Po setmění v knihovně IV. proběhne ve středu 7. října od 19 
hodin. Má podnázev Tentokrát mezi hvězdami a je volně inspirován Mezinárodním rokem 
astronomie 2009. V průběhu večera zahraje hudební skupina  Black Melody Jazzband, 
Amatérský soubor profesionálních knihovníků vystoupí s malým divadelním představením 
Jak to chodí na nebi, nebudou chybět kvízy a hádanky nazvané Je to ve hvězdách. 
Návštěvníci budou moci shlédnout tematické výstavy knih Vesmír známý a neznámý a sci-fi 
literatury Jsou i jiné světy. Po několika letech bude pro návštěvníky přístupná i půda 
knihovny. 

V průběhu Týdne knihoven (kromě čtvrtka) budou probíhat v Ústřední knihovně pořady pro 
děti I já mám knihu svého srdce. Děti v nich představí svým kamarádům své oblíbené 
knihy. Obdobné pořady pro dětské čtenáře jsou přichystány v obvodních knihovnách Jižní 
Svahy, Malenovice a Díly. Pořady jsou inspirovány celostátní anketou Kniha mého srdce 
(www.knihasrdce.cz).  

Ve čtvrtek 8. října proběhne v Ústřední knihovně beseda pro žáky 2. stupně základních škol 
s ilustrátorkou knih pro děti Renátou Fučíkovu. 

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 k dispozici na adrese: 
http://skip.nkp.cz/akcTyden09.htm.   

 
 
Kontakt: 
Mgr. Pavla Gajdošíková 
tel.: 577 438 164 linka 132 
e-mail: gajdosikova@kfbz.cz  
 
 
Datum zveřejnění: 1. října 2009 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz  
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