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Březen – měsíc čtenářů
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se svým programem připojuje k celostátní akci
Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH KNIH
Můj docela stručný životopis
Marcel Sladkowski představí stejnojmennou knížku pamětí veterána první světové války,
prvorepublikového baťovce a husitského jáhna Aloise Šafaříka.
Středa 9. března v 17 hodin
--Židovské památky Zlínského kraje
Beseda o nové knize s autorem Jaroslavem Klenovským, hudební doprovod Makabara trio.
Akce je součástí Maratonu čtení v rámci Března – měsíce čtenářů
Středa 16. března v 17 hodin

HUDEBNÍ BESEDA
Georg Philipp Telemann – král evropské hudby 18. století
Hudební pořad ve spolupráci s Domem seniorů Zlín, připravil Miroslav Řezáč
Středa 16. března ve 13.30 hodin

AKCE PRO DĚTI
Pohádkové zpívání
Děti se mohou těšit na dvě pohádky, Šípkovou Růženku a Kašpárka v pekle. Programem
budou provázet pohádkové postavy Pejsek a Kočička a nebude chybět taneční číslo klaunů
s hudbou Dády Patrasové. Celé pásmo nastudovali studenti 2. a 3. ročníku Střední školy
pedagogické a sociální ve Zlíně.
Středa 23. března v 17 hodin

ZAJÍMAVOST
Exponát Zdeňka Gajdoše v knihovně
Po celý březen je v oddělení pro dospělé čtenáře umístěn exponát „Knihovna“ autora Zdeňka
Gajdoše. Jde o součást autorské výstavy Zdeňka Gajdoše nazvané Spíš tiše, které je až do
1. dubna k vidění v galerii Kabinet T ve 32. budově továrního areálu.

PROJEKTY, DO KTERÝCH SE ČTENÁŘI MOHOU ZAPOJIT
Biblioweb 2011
Zapojili jsme se do soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Pokud se Vám náš web líbí,
můžete jej podpořit svým hlasem http://www.econlib.cz/biblioweb2011/
Magnesia litera
Zapojte se do Ceny čtenářů Magnesie litery a vyhrajte zajímavé knihy! Hlasovací lístky jsou k
dispozici v Ústřední i v obvodních knihovnách, hlasovat lze také elektronicky, odkaz
naleznete na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz.
Řekni mi co čteš
Podporujeme projekt Českého rozhlasu Brno, který ve spolupráci s knihovnami
v Jihomoravském a Zlínském kraji připravil na březen tradiční soutěž s názvem Řekni mi co
čteš. I letos bude možné podle ukázky z knihy poznávat dílo a autora, a to ve vysílání a na
webu brno.rozhlas.cz, každý všední den od 28. února do 1. dubna. I vy můžete vybrat své
oblíbené dílo, z něj (pokud možno) charakteristickou ukázku a tu zkusit nabídnout přímo do
vysílání. Více o soutěži najdete v letácích v knihovně a také na webu www.brno.rozhlas.cz.

Po celý měsíc probíhají i další akce, výstavy i počítačové kurzy pro veřejnost, jejich aktuální
nabídku lze nalézt na http://www.kfbz.cz/pozvanky.htm
Více o Březnu – měsíci čtenářů http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezenmesic-ctenaru-2011-1
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