
 
 
 

Tisková zpráva č. 14/2010 
 

 
TÝDEN KNIHOVEN 

Tradiční celostátní akce Týden knihoven proběhne od 4. do 8. října. Letošní motto zní Knihovna pro 
všechny. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného 
času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně připravila několik mimořádných akcí pro děti i dospělé.  
 
VEČERNÍ PROGRAM 
pátek 8. října od 19 hodin 
Po setmění v knihovně V. 
Tentokrát po stopách zločinu 
Večerní program v knihovně bude letos věnován detektivkám, jejich autorům a čtenářům. Návštěvníci 
se mohou těšit na divadelní scénky s tajemným názvem Záhadné zmizení, výstavku knih Detektivka, 
žánr milovaný i odmítaný. Nejen děti mohou soutěžit a hrát si ve Škole detektivů, která bude otevřena 
už od 18 hodin. Mimořádně pro tento večer bude otevřena Čajovna u slečny Marplové. V programu 
zahrají Zlínské jazzové smyčce a vystoupí Gustav Řezníček, herec Městského divadla ve Zlíně.  
 
POŘADY PRO DĚTI 
od 4. do 8. října denně v 8.00 a 9.10 hodin 
Týden knihoven s Františkem Hrubínem 
Besedy pro děti 1. a 2. tříd ZŠ v oddělení pro děti připomenou 100. výročí spisovatelova narození 
(oddělení pro děti, Ústřední knihovna na třídě Tomáše Bati) 
 
Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Týden her a čtení aneb Knihovní zábavník 
Děti si mohou přijít do knihovny zahrát s kamarády stolní hry, malovat a kreslit pohádkové hrdiny 
nebo se v Půlhodince hlasitého čtení (vždy ve 14 hodin) zaposlouchat do pohádkových příběhů.  
 
Obvodní knihovna Díly  
Poznáváme svět 
Besedy pro děti z mateřských škol.  
 
 
VZDĚLÁVACÍ KURZ 
úterý 5. a čtvrtek 7. října v 10.00–12.00 hodin 
Co jsou elektronické sociální sítě anebo Knihovna má svoji profilovou stánku na Facebooku 
Kurz pro veřejnost, nutnost předběžné přihlášky na tel. 577 210 018, linka 126 nebo 122 
 
Akce v rámci Týdne knihoven podpořil Kulturní fond města Zlína a Zlínský kraj. 
 
 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše,  
příspěvková organizace 
tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz  
 



 

 
TÝDEN KNIHOVEN  

 
 4. – 8. října 2010 
 
 

  ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 

od 4. do 8. října denně v 8.00 a 9.10 hodin 
Týden knihoven s Františkem Hrubínem 
Besedy pro děti 1. a 2. tříd ZŠ v oddělení pro děti připomenou 
100. výročí spisovatelova narození.  
 
pátek 8. října od 19 hodin 
Po setmění v knihovně V. 
Tentokrát po stopách zločinu 
Program:  Záhadné zmizení – pojďte s námi pátrat 

Škola detektivů (kvizy, hádanky, soutěže) 
Detektivka, žánr milovaný i odmítaný (výstavka) 
Čajovna u slečny Marplové  

 

Účinkují:  Gustav Řezníček 
Zlínské jazzové smyčce 
Amatérský soubor profesionálních knihovníků 
Sherlock Holmes ☺ 

 
úterý 5. a čtvrtek 7. října v 10.00–12.00 hodin 
Co jsou elektronické sociální sítě anebo Knihovna má svoji 
profilovou stánku na Facebooku 
Kurz pro veřejnost, nutnost předběžné přihlášky 
na tel. 577 210 018, linka 126 nebo 122 
 
 
 

 OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY 

Týden her a čtení aneb Knihovní zábavník 
Děti si mohou přijít do knihovny zahrát s kamarády stolní hry, 
malovat a kreslit pohádkové hrdiny nebo se v Půlhodince 
hlasitého čtení zaposlouchat do pohádkových příběhů 
(vždy ve 14 hodin) 
 

  OBVODNÍ KNIHOVNA DÍLY 

Poznáváme svět 
Besedy pro děti z mateřských škol.  

 

Akce podpořil Kulturní fond města Zlína. 



 

 
NOVINKY  

 
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO DATABÁZÍ 
Pracujte pouze s kvalitními a ověřenými informacemi.  
Máte-li v knihovně registraci (čtenářský průkaz), můžete v nich 
nyní hledat odkudkoli. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do 
čtenářského konta. 

EBCOhost – časopisy, knihy, příručky, zprávy a další dokumenty 
v plných textech, mnoho dalších v abstraktech. 
ebsco.kfbz.cz 

Oxford Reference Online Premium – 300 slovníků a encyklopedií 
z produkce nakladatelství Oxford University Press. 
oro.kfbz.cz 

COTOJE.CZ – půl milionu hesel a 30 tisíc ilustrací z největších 
českých všeobecných encyklopedií: Ottův slovník naučný (+ nové 
doby), Malá československá encyklopedie a Universum. 
cotoje.kfbz.cz 

 
 

 
 
ZLÍNSKÁ KNIHOVNIČKA  
http://deti.kfbz.cz  
 
Oddělení pro děti připravilo webové stránky se spoustou 
zajímavých nápadů a tipů. Děti webem provede nový kamarád 
– zlínský kocour Miloš – rošťák, filuta, vášnivý čtenář. 
 
 

 
 

FACEBOOK  
www.facebook.com/knihovnazlin 

Staňte se našimi přáteli! 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše | tř. Tomáše Bati 204, Zlín  
tel.: 577 438 164 | www.kfbz.cz | info@kfbz.cz 
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