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KNIHOVNA V ČERVENCI
Zlín – Červencový program v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pro všechny příznivce literatury a luštění
připravila i letos Letní čtenářskou výzvu. Ta bude probíhat od 2. 7. do 31. 8.
Do soutěže se lze zapojit kdykoliv v jejím průběhu. Jednotlivé knižní šifry budou zveřejněny
vždy v pondělí a ve středu na Facebooku, Instagramu a webu knihovny. Tři nejúspěšnější
luštitelé budou odměněni roční registrací do knihovny, knižními a jinými dárky.
„Na děti čeká prázdninový program v obvodní knihovně na Jižních Svazích –
O prázdninách se v knihovně nenudíme - Cestujeme po hradech a zámcích, který děti
zábavnou formou provede místními pamětihodnostmi formou výtvarných dílen, šifrování,
stolních her a kvízů,“ přiblížila letní program vedoucí obvodní knihovny Jižní Svahy,
Okružní, Kateřina Sobotíková.
Příznivci Ludvíka Vaculíka se mohou těšit na výstavu fotografií ze šuplíků Vaculíkovy rodiny
a Jankovy ilustrace k tatovým knížkám Cesta Ludvíka Vaculíka do Řehonůřky a zpět,
která bude ke zhlédnutí ve foyer knihovny od 26. 7. do 23. 8.
u příležitosti výročí narození tohoto prozaika a fejetonisty, který za 2. světové války pracoval
u firmy Baťa ve Zlíně jako jeden z jeho "mladých mužů". „Výstava je pořádána ve spolupráci
s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Českým centrem mezinárodního PEN klubu a bude
zahájena ve čtvrtek 26. 7. v 17.00 hod. za přítomnosti autorů výstavy Jana Vaculíka a Milana
Samka, Mužáků a dalších hostů. Zahraje muzika, zazpívají všeci,“ uvedla ředitelka knihovny,
Zdeňka Friedlová.
Za pozornost stojí také výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského I, Zlín - Rychlým
krokem školním rokem, jež představuje průřez výtvarnou tvorbou žáků školy
za uplynulý školní rok. Rozmanitými technikami vznikají v hodinách výtvarné výchovy díla,
která zachycují jak skutečnost, tak bohatý svět fantazie. V průběhu celého léta si lze ve foyer
knihovny prohlédnout papírořezy, linoryty, textilní či papírové koláže anebo kresby a malby
rozličnými materiály.
Z důvodu revize knihovního fondu, kterou ukládá knihovní zákon, bude v době letních
prázdnin omezena provozní doba knihovny:
- v Ústřední knihovně revize proběhne ve dnech 9. 7. - 4. 8. V tomto období bude v provozu
pouze informační pracoviště ve 2. podlaží denně od 9 do 18 hod., v sobotu od 9 do 12 hod.
(čítárna novin, internet, kopírování, tisk),
- v obvodních knihovnách Jižní Svahy, Malenovice a Díly a na pobočce Podlesí pak
ve dnech 6. 8. - 1. 9.
„V průběhu revize nebude možné půjčovat ani vracet dokumenty, výpůjční lhůty budou
automaticky prodlouženy o dobu uzavření. Před uzavřením si lze vypůjčit nadlimitní počet
knih. Revize proběhne ve dvou etapách, díky čemu bude možné využít služeb v té době
otevřených knihoven, půjčené knihy je však nutné vrátit v knihovně, ve které byly zapůjčeny,“
upřesnila Dagmar Marušáková, vedoucí útvaru služeb veřejnosti. Detailní rozpis provozní
doby v jednotlivých knihovnách je uveden na https://kfbz.cz/leto.
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Bez omezení zůstane půjčování elektronických knih, jejichž nabídka je opět doplněna
o aktuální novinky.
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