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Muzeum, galerie a knihovna jsou do odvolání uzavřeny. 
Sledujte, prosím, aktuální informace na webu 14-15.cz, příp. na telefonu 573 032 111.

AKTUÁLNÍ ONLINE PROGRAM 

ONLINE SLUŽBY KNIHOVNY

KNIHA DO VLAKU

POHÁDKY A POVĚSTI Z DRŽKOVÉ

ONLINE PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

WEBINÁŘ DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU (DNNT)  
3. 2. – v 17.00 hod Z pohodlí domova lze využít celou řadu služeb knihovny: eVýpůjčky, Díla 

nedostupná na trhu (DNNT), databázi novin a časopisů Press Reader, 
databázi českých médií Anopress, hudební databázi Naxos Music Library, 
akademickou databázi EBSCO.

Knihovna nabízí k prodeji knihy vyřazené ze svého fondu. Výběr  
a objednávka probíhá online, vyzvednutí výhradně osobně po otevření 
knihovny. Cena za kus je 10,- Kč. Více na kfbz.cz/vyrazeno.

Už nevíte, jak doma zabavit své ratolesti? Nezpomeňte, že lektoři našeho 
muzea doplňují nabídku různých tvořivých programů a návodů na muzejní 
web - stačí zalistovat a vybrat ten správný!
www.muzeum-zlin.cz/vystavy-a-akce

Lidové pohádky a pověsti o zbojnících, čertech, skřítcích či hastrmanech  
z pera řídícího učitele držkovské obecné školy Augustina Jančíka v podání 
herců Městského divadla Zlín. Dostupné na Facebooku a YouTube kanálu 
knihovny. Více na kfbz.cz/pohadky-povesti-z-drzkove-0.

Knihovnička na vlakovém nádraží Zlín-střed s knihami, které si můžou 
cestující volně půjčovat, bezplatně, bez registrace, nezávisle na otevírací 
době knihovny, případně si je nechat, vrátit jinde nebo doplnit vlastními. 
Více na kfbz.cz/kniha-do-vlaku-0.

Online seminář představí databázi a její možnosti, návody jak s ní pracovat 
a co všechno v ní lze najít. kfbz.cz/webinar-dila-nedostupna-na-trhu-dnnt
Zdarma.

VU3V - MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ  
15. 2. – 19. 4. 
Letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Studium je určeno seniorům, 
osobám v kategorii 50+ a invalidním důchodcům bez rozdílu věku. Studijní 
poplatek 360 Kč za cyklus 6 videopřednášek. Vzhledem k současné 
epidemické situaci proběhne výuka on-line přes portál e-senior.cz. 
kfbz.cz/vu3v-mistri-evropskeho-barokniho-malirstvi-17-stoleti

ONLINE PRŮVODCE STÁLOU EXPOZICÍ

OKEM KURÁTORA  

GALERIE PRO DĚTI ONLINE

Galerie nabízí v době uzavření možnost využít online průvodce stálou 
expozicí Prostor Zlín s rozšířenými popiskami k jednotlivým dílům.
www.galeriezlin.cz/pruvodce

V cyklu videí Okem kurátora seznamují kurátoři návštěvníky s díly ze stálé 
expozice Řády vidění. Ta představuje průřez sbírkou volného umění galerie,  
s akcentem na vybrané historické nebo výtvarné souvislosti.
www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/okem-kuratora

Samostatné tvůrčí listy pro děti, sobotní výtvarné dílny inspirované díly  
z galerie nebo tipy pro rodiče na společné tvořivé činnosti s nejmenšími 
dětmi (2–5 let) v podobě video návodů. Galerie myslí i na své mladší 
návštěvníky.
www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/galerie-pro-deti

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI

PŘIPRAVENO PO ZNOVUOTEVŘENÍ

PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ
stálá expozice 

BEDŘICH BAROŠ (1936–1974) –  
SOUŽITÍ S UMĚNÍM  
do 28. 3.

ZLÍNSKÝ OKRUH VII 
do 21. 2. 

ADRIENA ŠIMOTOVÁ: MAPOVÁNÍ PROSTORU – 
TĚLO KLÁŠTERA (HOSTINNÉ) 
do 28. 2. 

PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA 
SKUTEČNOST
stálá expozice 

FRANTIŠEK BARTOŠ: PEDAGOG, JAZYKOVĚDEC, 
ETNOGRAF 
stálá expozice

VALAŠSKO OČIMA KORNELIE NĚMEČKOVÉ
do 30. 5. 

JIŘÍ HANZELKA 100 LET                   
do 13. 6. 

Muzeum
luhačovického Zálesí

NOVÁ DOBA – NOVÝ ŽIVOT | MEZIVÁLEČNÁ 
ARCHITEKTURA V LÁZNÍCH LUHAČOVICE 
do 28. 9. 

VÝSTAVA ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA  
1. 2. – 30. 3. 

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 
5. – 27. 2. 

Vlna (Zdeněk Šmíd, 2018), venkovní instalace k výstavě Zlínský okruh VII

V sérii krátkých videí představuje kurátor sbírky Michal Heinrich 
nejzajímavější exponáty obuvi z expozice Princip Baťa.
www.muzeum-zlin.cz/cs/stranky/sbirka-obuvi/

SBÍRKA OBUVI 

ZÁSILKA
Nová služba výpůjčky a zaslání vybraných knih domů nebo na zvolené 
výdejní místo Zásilkovny. Více na kfbz.cz/zasilka.

POSLOVÉ Z VESMÍRU, METEORITY, TEKTITY
do 13. 6.

KNIHOŽROUTI  
17. 2. – 16.00–17.00

Co a kde číst, když je knihovna zavřená? Online klub pro čtenáře od 8 do 15 
let, kteří mají rádi knížky a rádi si o nich povídají. Zdroje volně dostupných 
e-knih, audioknih, aplikace a povídání o knížkách s knihovnicí Aňďou.  
Je třeba předem se přihlásit, a to na mailu krumpolcova@kfbz.cz. Událost 
proběhne v prostředí ZOOM.
Zdarma.
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