Knihovnický happening 2015 Literární region-tour ve Vyškově
Milé kolegyně, milí kolegové,
srdečně Vás zveme na tradiční knihovnický happening, který se letos koná v pátek 2. října 2015 ve
Vyškově. Akce bude mít – jako obvykle – tyto tři části:
pátek odpoledne – soutěžní klání knihovních týmů s kulturním program na náměstí;
pátek večer – raut, kulturní a společenský program v knihovně;
sobota – individuálně-organizované návštěvy místních „atrakcí“.

Soutěž Vyškovská literární region-tour
Pátek 2. října 2015 v 15 hodin na vyškovském náměstí
Připravte a v daných prostorách realizujte (stůl a bezprostřední prostor kolem něj pod párty
stanem; v případě nepříznivého počasí totéž v sále Besedního domu) literární prezentaci Vaší
knihovny, města, regionu – regionální autoři a místa spjatá s literaturou. Pozvěte Vyškovany
právě k Vám!
Návštěvníci, kolemjdoucí, pozvaní hosté budou obcházet jednotlivé prezentace a hodnotit je formou známkování v
soutěžní kartě. Týmy s nejnižším počtem bodů (první tři) budou oceněny.
Pro nesoutěžící účastníky Happeningu bude na náměstí připraven kulturní program.

Raut a večerní společenský program v knihovně
Pátek 2. října 2015 v 18 hodin v Knihovně Karla Dvořáčka
18–23 hod. setkání knihovníků – program obohatí beseda se spisovatelem Martinem Reinerem (účast přislíbil krátce
po vydání knihy Básník(Román o Ivanu Blatném) – bylo nám hned jasné, že vyhraje kdeco).

Doprovodný program Sobota 3. října 2015 – dopoledne
Exkurze v Pivovaru Vyškov
- s ochutnávkou 3 druhů piv přímo z tanku 100 Kč/osoba
- bez ochutnávky 50 Kč/osoba
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ZOO a Dino park Vyškov
Vstupné – dospělí 160 Kč, dospělí ZTP 70 Kč, důchodci nad 65 let 110 Kč

Muzeum Vyškovska ve Vyškově
Nová expozice o životě a díle Aloise Musila, Vyškovská lidová keramika, Národopisná expozice, Pravěk, Středověk,
krátkodobé výstavy. Od října zavřeno – při min. 15 zájemcích však otevřou. Základní vstupné 40 Kč Snížené vstupné
20 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, skupiny nad 10 osob)
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Přihlášky
zasílejte nejpozději do 31. května 2015 na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz
Neodkládejte prosím zejména nahlásit účast soutěžních družstev (zajištění počtu stanovišť atd.!
Informace o vašem zájmu sobotních akcí výrazně ovlivní jejich konání i cenu vstupného.
Objednejte si nocleh – výběr vám usnadní přehled ubytování v příloze.
Účastnický poplatek 200 Kč bude složen a potvrzení vydáno v Knihovně K. Dvořáčka (zde i občerstvení)
Jméno/jména:
Knihovna:
Adresa:
Zúčastním/e se:
Soutěže družstev (název) ……………………… x
rautu a večerního programu
Doplňte, nehodící se škrtněte
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pouze odpoledního kulturního programu

