Tisková zpráva, 29. 11. 2014

Krajská knihovna zahájila předvánoční program ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
Předvánoční odpočítávání začalo v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Pozvání do
říše pohádek a příběhů přilákalo stovky návštěvníků, kteří se přišli v rámci Dne pro dětskou
knihu do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU vánočně naladit. „Přes sto padesát dětí se zapojilo do
výtvarné dílny, ve které vznikaly originální papírové vločky a hvězdičky. Stovka dětí
navštívila divadelní přestavení Divadla Povidlo o včelích medvídcích Jak dostat do školy
Pučmelouda,“ uvedla ředitelka krajské knihovny Zdeňka Friedlová. Do knihovny se v tento
den zaregistrovalo více než třicet nových dětských čtenářů. Každý z nich navíc obdržel knižní
dárek.
O slavnostní zahájení celého sobotního programu se postaralo klarinetové kvarteto ze ZUŠ
Zlín, Štefánikova. Součástí akce byla i výstava dětských výtvarných prací Radují se kočky, že
padají vločky, která je ve vstupní hale knihovny k vidění až do 14. prosince. Do soutěže přišlo
sto padesát pět obrázků. O vítězi rozhodovali svým hlasováním sami návštěvníci Dne pro
dětskou knihu. První místo patřilo šestileté Aničce Zábojníkové, která vyrobila sněhulákový
adventní kalendář. Na druhém místě byl osmiletý Daniel Družbík a na třetím místě se stejným
počtem hlasů Verunka Doleželová (3,5 roku) a Šarlotka Chovancová (6,5 roku). Zvláštní cenu
udělil maskot Zlínské knihovničky Kocour Miloš Vilému Částkovi za obrázek Dívají se
z okna kočky, jak padají venku vločky). Čestná ocenění za kolektivní díla putovala do ZŠ a
MŠ Brno, MŠ Zlín - Družstevní (třída Myšky) a MŠ a ZŠ Speciální Uherské Hradiště –
Kunovice.
Poděkování za ceny do výtvarné soutěže patří sponzorům: Neoluxor Books, Fatra Napajedla,
Vitar a Noventis.
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