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Festivalový týden v knihovně

Doprovodné akce 52. Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež

ČÍTÁRNA U ČERTA S KNIHOU

Krajská knihovna Františka Bartoše se už devátým rokem připojuje k doprovodnému

programu Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež s pořady Čítárna U Čerta 

s knihou. Čtení a besedování s hosty filmového festivalu – herci, režiséry, výtvarníky, 

spisovateli, a dalšími slavnými osobnostmi – si děti velmi oblíbily. Tentokrát se bude číst 

z irských pohádek a příběhů, výběr je inspirován letošním zaměřením festivalu na irskou 

kinematografii.

Začátky čtení budou vždy v 9 a 11 hodin od pondělí 28. května do pátku 1. června 

v oddělení pro děti v budově Ústřední knihovny na třídě Tomáše Bati. Oddělení pro děti 

bude v tomto týdnu otevřeno v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 12.30 do 17.00. V době od 

10.00 do 12.30 je knihy možno vracet v oddělení pro dospělé čtenáře.

POTKÁME SE V MEDVÍDKOVĚ

V průběhu festivalového týdne bude v Ústřední knihovně (schodiště, oddělení pro mládež) 

k vidění výstava knižních ilustrací malířky, grafičky a spisovatelky Anny Obrové, 

autorky knížky pro děti Medvědí babi a její kouzelná rodina. Anna Obrová připraví i dva 

workshopy, které proběhnou 28. a 29. května. Výtvarně vzdělávací dílny budou plné 

zábavného tvoření pro děti spojené s knížkou Medvědí Babi a její kouzelná rodina. 

Pohádkové příběhy plné obrázků poskytují prostor, kde se může rozvíjet dětská fantazie. 

V hlavní roli vystupují medvídci, skřítci, víly, lesní bytosti. 

NA POHÁDKOVÝCH KŘÍDLECH ANEB NAŠE DĚTI KRESLÍ A MALUJÍ

K doprovodnému programu festivalu patří i výstava dětských výtvarných děl na téma Na 

pohádkových křídlech aneb naše děti kreslí a malují. Vyhlašovatelem soutěže O putovní 

pohár města Zlína byl Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně. Soutěžilo se ve čtyřech věkových 

kategoriích a autory děl jsou děti ze zlínských základních škol. Nejlepší, porotou oceněné 

práce budou od 25. 5 do 15. 6. vystaveny v přízemí Ústřední budovy krajské knihovny.

Kontakt:

Jana Hoferková, Iveta Štanclová

Ústřední knihovna, oddělení pro děti



tel. 577 430 536

detske@kfbz.cz
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