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Vánoce v knihovně

Den pro dětskou knihu

V sobotu před první nedělí adventní proběhne v Krajské knihovně Františka Bartoše ve 

Zlíně Den pro dětskou knihu. Program pro děti, jejich rodiče, prarodiče, tety a strýce se 

uskuteční v sobotu 1. prosince 2012 od 9 do 12.30 hod.

Děti si mohou přijít vyrobit figurky sněhuláků z drátků a korálků ve výtvarné dílně, která 

začíná od 9 hodin v oddělení pro děti. Připraveno bude i loutkové divadlo Kašpárek a Šípková 

Růženka v podání Divadla Povidlo. Malí i velcí návštěvníci se mohou stát porotci výtvarné 

soutěže Bude zima, bude mráz. Obrázky budou vystaveny v přízemí knihovny a každý 

návštěvník bude moci ohodnotit obrázek, který se mu nejvíce líbí. Po divadle budou vyhlášeni 

vítězové a předány krásné knihy. 

V rámci Dne pro dětskou knihu se budou moci děti do 10 let vyřídit v knihovně průkazku 

zdarma nebo si zapůjčit některou z vánočních knih z připravené tematické výstavky. 

Program se koná v oddělení pro děti ve 2. poschodí a v přízemí v chodbě a sálku hudebního 

oddělení v přízemí.

Svým programem se krajská knihovna připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu, 

více informací o tomto projektu lze nalézt na www.dendetskeknihy.cz. 

***

Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi

Pro všechny, kdo rádi čtou nejen o Vánocích, je na středu 12. prosince od 17 hodin připraven 

pořad Vánoční řetěz – čtení inspirované Vánocemi. Pořad se letos koná už po páté a 

v minulých letech se setkal s velmi příznivým ohlasem u návštěvníků. Vystoupí v něm 

zajímaví hosté různých profesí, kteří budou číst ze svých oblíbených knih. Návštěvníci se 

mohou těšit třeba na novinářku Světlanu Divilkovou, sochaře Radima Hankeho, 

historika Petra Odehnala, a další známé osobnosti. Pořad hudebně doprovodí žáci 

Základní umělecké školy Zlín (Štefánikova), drobné vánoční dárky si budou moci návštěvníci 

zakoupit z prodejní výstavky výrobků Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s. Nebude chybět 

vánoční čaj. 

***

Výtvarná dílna



Krátce před Vánocemi, v úterý 18. prosince od 14 hodin, proběhne v oddělení pro děti

předvánoční výtvarná dílna Vánoce klepou na dveře. Děti si budou moci zhotovit vánoční 

stromeček pletený z papírových provázků. Dílnu připravila Hana Galatíková. 
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