Tisková zpráva č. 3/2010
Březen – měsíc čtenářů
Krajská knihovna Františka Bartoše se v měsíci březnu svým programem připojuje
k celostátní akci Březen měsíc – čtenářů. Kampaň nahrazuje dříve známý Březen – měsíc
knihy a své aktivity zaměřuje především na čtenáře a čtení ve všech podobách.
Mimořádnou nabídkou krajské knihovny, která potrvá pouze v březnu, je roční registrace
nových čtenářů do 15 let zdarma v Ústřední knihovně, obvodních knihovnách a pobočkách.
V průběhu března budou v krajské knihovně prezentovány tři nové knihy. Vsetínská rodačka
Lilka Prossová představí knihu povídek a básní Nehlaď duši kamenem (10. 3.), básník a
výtvarník Jaroslav Kovanda uvede „reportáž psanou na zahrádce“ Pulec šavlozubý (17. 3.)
a téma tolik typické pro Zlín přinese beseda o knize Miroslavy Štýbrové Boty, botky botičky
(31. 3.).
Nabídku akcí doplní pravidelná hudební beseda připravená ve spolupráci s Domem seniorů
Zlín, která bude v březnu (17. 3.) věnována hudebnímu skladateli Vítězslavu Novákovi. Více
informací je k dispozici na www.kfbz.cz/pozvanky.htm.
V březnu také začíná cyklus autorských čtení a besed se spisovateli Literární jaro. První akcí
bude setkání s legendou ruské žurnalistiky Leonidem Šinkarjovem s prezentací jeho knihy
Všecko jsem skoro zapomněl, které proběhne 2. března v Alternativě – kulturním institutu
Zlín. Další akcí, která se v březnu v rámci Literárního jara ve Zlíně uskuteční, bude výše
uvedená beseda v knihovně s Jaroslavem Kovandou (17. 3.).
Pro zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem, chystá vzdělávací centrum knihovny
dva třídenní kurzy: Začínáme pracovat s počítačem (4., 5., a 8. března) a Jednoduchá úprava
textů (18., 19., a 22. března). Do kurzů je nutné přihlásit se předem (ucebna@kfbz.cz).
Knihovna se jako v minulých letech také připojila k rozhlasové soutěži Řekni mi co čteš,
kterou na březen připravil Český rozhlas Brno.
Ve všech půjčovnách knihovny jsou také k dispozici hlasovací lístky do čtenářské ankety
Knižní klub cena čtenářů, o nejlepší českou prózu roku 2009, která probíhá v rámci Magnesia
Litera.
Březen – měsíc čtenářů vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky, další informaci jsou k dispozici na http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm.
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