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ZLÍNSKÝ TÝDEN KNIHOVEN: ELIŠKA LAJDOVÁ NA PLATFORMĚ
S KNIHOVNÍKY, REGISTRACE PRVŇÁČKŮ NEBO ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
První říjnový týden už tradičně patří knihovnám. Do celostátní akce, kterou každoročně
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, se opět zapojuje i zlínská
knihovna. Tématem ročníku jsou předškolní děti a začínající čtenáři.
V úterý 3. října v 9.30 hod. se uskuteční Dopoledne pro maminky s dětmi na Jižních
Svazích. Společné setkání nejmenších čtenářů a rodičů s knížkou se uskuteční v příjemném
prostředí oddělení pro děti.
V Týdnu knihoven připravily zlínské knihovnice další Klub milovníků knih (4. října
v 17.00 hod.), věnovat se budou edici nakladatelství Odeon Světová knihovna. "V říjnu
budeme diskutovat o autorech, jako jsou například Chuck Palahniuk, Julian Barnes nebo
Michael Cunningham. Přijďte se podělit o své čtenářské zkušenosti a načerpat inspiraci na
zajímavou četbu,“ pozvala jedna ze zakladatelek klubu Petra Sukupová. Na začátku programu
budou ocenění tři výherci Letní knižní výzvy a budou jim předány pěkné knižní ceny.
Na 5. října (17.00 hod.) si zlínští knihovníci připravili novinku s názvem Podzimní
platforma - Eliška hraje, knihovníci čtou. „Jak už název napovídá, akce se bude konat
na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Chceme poodhalit, kdo jsou knihovníci
a knihovnice a jaké mají rádi knihy. Zároveň platformu rozehrajeme hudbou v podání zlínské
zpěvačky a milovnice literatury Elišky Lajdové, se kterou velice rádi spolupracujeme. Věřím,
že to bude příjemná akce, malý dárek čtenářům k Týdnu knihoven,“ pozvala ředitelka
knihovny Zdeňka Friedlová. V případě nepřízně počasí se akce přesune do kavárny v budově
15.
Do 7. října mohou rodiče využít akci na podporu čtenářství a zdarma registrovat své
prvňáčky do knihovny. „Dětem nabízíme nejen knihy a časopisy, ale také hry, audioknihy
nebo tematické dílny. Zároveň si mohou přijít pro radu rodiče, pomůžeme jim s výběrem knih
pro první čtení nebo jim ukážeme, jak pracovat s logopedickými kufříky,“ přiblížila nabídku
Jana Hoferková, vedoucí oddělení pro děti. Akce platí v oddělení pro děti Ústřední knihovny,
v obvodních knihovnách na Jižních Svazích, Dílech a v Malenovicích a ve všech pobočkách.
Na Týden knihoven je naplánována také Čtenářská amnestie na upomínací poplatky.
Čtenářům, kteří od pondělí 2. do soboty 7. října 2017 vrátí všechny upomínané knihy nebo
jiné dokumenty, bude prominuta pokuta za jejich pozdní vrácení. Amnestie platí ve všech
provozech knihovny. V Ústřední knihovně je možné vrátit knihy v rámci amnestie
i v automatu na vracení knih.
Všechny akce v Týdnu knihoven jsou zdarma.
Podrobný program a podmínky amnestie najdete na stránkách www.kfbz.cz nebo
na Facebooku knihovny.
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