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Březen – měsíc věnovaný čtenářům

Měsíc březen knihovníci už tradičně věnují knihám a jejich čtenářům. Dřívější Březen – měsíc 
knihy, vystřídal Březen – měsíc internetu a od roku 2010 je věnován samotným čtenářům.
K celostátní akci se připojuje i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se svým 
programem. Březen – měsíc čtenářů vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
(http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2012).

ČTENÁŘ ROKU 

Velmi si vážíme našich věrných čtenářů. V letošním roce oceníme nejstarší čtenáře, kteří stále 
služeb knihovny aktivně využívají a knihovnu pravidelně navštěvují. Akce probíhá pod 
patronací Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

NOVÁ SLUŽBA V KATALOGU

Na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz čtenáři využívají katalog knih a dalších 
dokumentů, které jsou v knihovně k dispozici. Novinkou je rezervace nezpracovaných 
dokumentů. Rezervace mohli čtenáři využít již dříve, ale pouze v případě, že požadovaný 
dokument byl vypůjčený jiným čtenářem. Nyní je možné rezervovat dokumenty hned po 
zakoupení, které jsou ještě v režimu zpracování.   

Přehled o svých výpůjčkách mají čtenáři prostřednictvím svého uživatelského konta.
Snadnější ovládání čtenářského konta nyní umožňuje odhlášení z konta a možnost změny 
zapomenutého hesla. Po přihlášení mohou čtenáři sledovat stav svých výpůjček, nově 
mohou využít hromadné prodloužení výpůjček.  

AUTORSKÉ ČTENÍ A PŘEDNÁŠKA 

Autorské čtení Lucie Sáry Závodné

Autorka představí své dvě knihy Alma mater a Deník mých kachních let. Pořad je připraven 
ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Media.

Středa 7. března v 17 hodin, sálek hudebního oddělení

Královské hrady na východní Moravě

Historik Dalibor Janiš z Univerzity Palackého v Olomouci se bude věnovat období 13. století, 
které je spojeno s počátky intenzivního osidlování východní Moravy a s počátky řady měst, 
klášterů a nejstarších královských kamenných hradů. Pokračování cyklu Rozumíme historii?!, 
který je pořádán ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. 

Středa 14. března v 17 hodin, vstupné 30 Kč, sálek hudebního oddělení



PRO DĚTI

Zlín v proměnách času

Beseda s regionálním autorem Jindřichem Františkem Bobákem 
Středa 14. března ve 13.30 hodin, Obvodní knihovna Jižní Svahy, oddělení pro děti

Pohádkové zpívání

Hudební pořad s pohádkovými postavičkami a písničkami pro nejmenší děti i jejich rodiče. 
V pořadu vystoupí studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín. 

Středa 21. března v 17 hodin, sálek hudebního oddělení

PROJEKTY, DO KTERÝCH SE ČTENÁŘI MOHOU ZAPOJIT

Albatros Media Cena čtenářů Magnesie litery

Zapojte se do hlasování o nejoblíbenější knihu vydanou v roce 2011 a vyhrajte zajímavé 
knihy! Hlasovat lze 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 5. do 30. března. I vy můžete vybrat své oblíbené 
dílo, z něj 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/brezen-
mesic-ctenaru-2011-1
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