
 

 

Tisková zpráva, 29. 2. 2016 

  

 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

 

Zlín – Březen je pro knihovny významným měsícem. Dříve měsíc knihy, později měsíc 

internetu a od roku 2010 je již březen měsícem čtenářů. 

V rámci této celostátní kulturní a vzdělávací kampaně Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků ČR připravila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pro návštěvníky 

bohatý program jak v Ústřední knihovně, tak v obvodních knihovnách na Jižních Svazích, 

Dílech a v Malenovicích. 

Na své si v programu přijdou děti i dospělí. Připraveny jsou přednášky, besedy, tvořivé dílny, 

představení novinek a mnohé další. 

9. 3. se návštěvníci mohou těšit na povídání cestovatelky Evy Učňové s názvem Island – 

Život s nádechem ledu. Autorka mimo jiné představí stejnojmennou knihu, kterou napsala 

o svém pětiletém životě na tomto krásném ostrově. 

Další zajímavou akcí bude přednáška Mgr. Marka Obdržálka, který v rámci hudebního cyklu 

Od Segera k Mahlerovi představí fenomenálního klavíristu Franze Liszta (30. 3.). 

Pro děti je ve spolupráci se Střední školou pedagogickou a sociální Zlín připraveno pásmo 

Pohádkové zpívání a tancování (17. 3.). Velikonoční dílna bude pro děti otevřena 22. 3. 

v Ústřední knihovně i na Jižních Svazích.  

V březnu se mohou návštěvníci knihovny zúčastnit kurzu Tréninku paměti, kterému předchází 

ukázkové hodiny zdarma (14. a 17. 3.), dále budou v knihovně představeny nové online 

aplikace pro podporu čtenářství Včelka (16. 3.) a Rozečti se (21. 3.). 

Ve 3. podlaží budovy 15 budou po celý březen i duben vystaveny dokumenty z fondu 

knihovny k 100. výročí úmrtí spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach. 

 

Celý program k BŘEZNU MĚSÍCI ČTENÁŘŮ naleznete na www.kfbz.cz/brezen-mesic-

ctenaru. 

 

I v letošním roce bude Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašovat v rámci 

BŘEZNA MĚSÍCE ČTENÁŘŮ Čtenáře roku. Tentokrát to bude kategorie Čtenářská třída. 

Zvolena byla 4. třída žáků ZŠ Tečovice pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Miklové. 

Určujícími kritérii při výběru v naší knihovně bylo aktivní zapojení dětí do projektu Čtení 

pomáhá spolu s frekvencí návštěv třídy na programech pořádaných knihovnou a úzká 

spolupráce s oddělením pro děti. 

 

 

Kontakt: 

Ing. Ludmila Plačková 

Projektová manažerka KKFBZ 

tel. 573 032 505, email: plackova@kfbz.cz  
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