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Knihovna slaví 10. výročí svého vzniku

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v letošním roce slaví kulaté výročí. Před 10 lety
se z okresní knihovny přeměnila na krajskou a stala se centrem služeb pro knihovny ve 
Zlínském kraji. V současnosti je největší veřejnou knihovnou ve Zlínském kraji, ročně ji 
navštíví přes 300 tisíc návštěvníků, kteří si vypůjčí bezmála 1,3 mil. dokumentů.

Knihovna své výročí připomene v Týdnu knihoven, který je celostátní akcí a proběhne 
v týdnu od 1. do 7. října. Čtenářům nadělí amnestii upomínacích poplatků. Po celý týden 
bude probíhat také přihlašování prvňáčků – tedy dětí, které letos nastoupily do první třídy 
ZŠ – zdarma.

Program Týdne knihoven vyvrcholí tradičním večerním programem Po setmění VII. ve 
středu 3. října od 19 hodin. „Tentokrát je nazván Knihovna, toť chalupa kúzelná a je
věnována tajemnému světu knihoven“, uvedla Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně. Kromě knihovního strašidla na půdě se návštěvníci se mohou těšit 
na ZE-SWA-HOO-BAND, Knihovnické humoresky v podání amatérského divadla ASPIK, 
Čtenářův sen a soutěž s kocourem Milošem nebo výstavu Knihovny v knihách. Večer zahájí 
Kilián Ňúrala alias Martin Pášma. Součástí programu bude i vyhodnocení soutěže Knihokvíz 
2012 a odměnění vítězů.

Během Týden knihoven budou probíhat další akce:

Ústřední knihovna
Literární kufr – zábavná hodinka pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v oddělení pro děti od 1. do 5. října 
denně v 8.00 a 9.10 hodin
Žij, čti zdravě – výstavka knih s tematikou zdravé výživy v oddělení pro dospělé čtenáře

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Knihy mého mládí – výstavka knih podle výsledků čtenářské ankety (oddělení pro dospělé 
čtenáře)
Prázdninový poutník – výstavka pohlednic, obrázků a vstupenek ze zajímavých míst, které 
navštívili naši čtenáři

Obvodní knihovna Malenovice
Historie Zlína podle Jindřicha Františka Bobáka – středa 3. října ve 14 hodin

Další informace: http://www.kfbz.cz/pozvanky.htm
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