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Březen – měsíc čtenářů, čtení a knih

V knihovním světě je březen tradičně výjimečný měsíc. Dřívější Březen – měsíc knihy na 
čas vystřídal Březen – měsíc internetu a od roku 2010 je věnován samotným čtenářům.

I v Krajské knihovně Františka Bartoše bude jarní měsíc ve znamení čtení a hlavní pozornost 
bude soustředěna na čtenáře. V loňském roce knihovnu navštívilo přes 300 tisíc čtenářů 
a vypůjčilo téměř milion a půl dokumentů. „Vážíme si všech našich čtenářů a jsme rádi, že 
naše služby hojně využívají. Chtěli bychom je pozvat k návštěvě některého z březnových 
programů“, uvedla Zdeňka Friedlová, ředitelka krajské knihovny. Cyklus Čtení a poslouchání 
pro všechny věnovaný 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje bude pokračovat hned 
dvěma přednáškami. V úterý 12. března od 17 hodin proběhne přednáška psychologa 
a teologa Petera Tavela a o týden později, ve středu 20. března, beseda s Marií Svatošovou
o hospicích, knížkách i umění stárnout. Cyrilometodějskému výročí budou věnovány i besedy 
pro školy. Hudbě a poezii budou patřit další dva podvečery: 6. března představí hudební 
nahrávky významných interpretů Marek Obdržálek a ve středu 13. 3. výběr ze své poezie 
Jožka Husek. Pro příznivce francouzštiny je ve spolupráci s Francouzsko-českým klubem na 
konec měsíce (27. 3.) připravena přednáška Aurélie Sttetler o slovních hříčkách ve 
francouzštině. 

Březen – měsíc čtenářů je celostátní kulturní a vzdělávací kampaní, kterou organizuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků. Její součástí je i ocenění Čtenáře roku, jehož cílem 
je odměnit čtenáře, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V letošním roce bude Čtenářem 
roku vyhlášen čtenář do 15 let, který v roce 2012 přečetl nejvíce knih. Krajská knihovna 
svého největšího čtenáře vyhlásí a odmění v úterý 26. března v programu Čtení to nic není –
Čtenář roku 2012. Po dopoledním čtení pohádek (od 11 hod.) a jarní výtvarné dílně (od 14 
hod.), proběhne v 15 hodin slavnostní vyhlášení.

Další výjimečnou březnovou akcí bude výtvarná soutěž Malovaná abeceda. Děti, studenti 
i dospělí mohou jakýmkoli způsobem ztvárnit libovolné písmeno abecedy a doručit do 
knihovny do 22. března. Vítězové, kteří budou vybráni na základě online hlasování, budou 
odměněni krásnými knihami na zahájení festivalu Literární jaro Zlín 2013. Pravidla soutěže 
jsou k dispozici na: www.kfbz.cz/literarnijaro.

Informace o programu v Březnu – měsíci čtenářů jsou publikovány na webových stránkách 
knihovny: www.kfbz.cz/pozvanky.htm.
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