PROSINEC 2018
KNIHOVNA

MUZEUM

MONTESSORI DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

BETLÉMY

1. 12. (so) od 13:00 do 17:00 | knihovna
vstupné zdarma

výstava | do 6. 1. 2019 | muzeum
vstupné dle ceníku muzea

Také letos se naše knihovna zapojí do oblíbené celostátní akce Den pro
dětskou knihu, tentokrát s podtitulem Montessori. Na co se můžete těšit?
Hanka s Davidem si pro vás připravili knihovnickou tvůrčí dílničku. Osm principů Montessori vám přednese Vendula. Až z Valašska k nám dorazí rodinné
Montessori hračky, které si budete moci vyzkoušet i zakoupit. Nebude chybět
ani vánoční čtení s panem děkanem Mgr. et Ing. Lumírem Tkáčem. Mezi
jednotlivými aktivitami navíc můžete usednout k voňavé kávě a dobrotám
z kavárny MonAmi. Knihovna bude fungovat jako ve všední den – vrátit nebo
půjčit knihy si bude moct každý. Děti mohou navíc získat registraci do knihovny na rok zdarma.

Přijměte srdečné pozvání do bíloveckého muzea na druhý ročník výstavy
betlémů z Bílovce i širokého okolí. Přijďte se k nám naladit na Vánoce
a prohlédnout si jedinečná díla dokumentující živost této pozoruhodné
tradice.

FINANČNÍ GRAMOTNOST POD LUPOU
odborná přednáška | 6. 12. (čt) v 15:30 | knihovna
vstupné zdarma

Finanční gramotnost nás všechny provází každodenním životem. Neznalost
této oblasti s sebou nese významné riziko a může mít negativní dopad na
život seniorů, protože právě ti představují ohroženou skupinu obyvatelstva.
Cílem přednášky je seznámit účastníky s riziky a nástrahami v oblasti financí
a objasnit základní aspekty, které vedou ke zvýšení finanční gramotnosti
jednotlivce. Přednáška bude uzavřena volnou diskuzí.
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

PROF. OTTO URBAN VE VZPOMÍNKÁCH
přednáška | 11. 12. (út) v 18:00 | knihovna
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Otto M. Urban, spisovatel, historik umění, výtvarný kritik a také současný
ředitel sbírky umění 19. století a klasické moderny Národní galerie Praha nám přijde vyprávět o svém otci. Profesor Otto Urban by letos oslavil
80. narozeniny. Přijďte si poslechnout vzpomínky na známého českého
historika a rodáka z Bílovce v podání jeho syna.

VÁNOČNÍ KONCERT GMK
koncert | 13. 12. (čt) v 17:00 | knihovna
vstupné dobrovolné

Přijďte si s námi zazpívat a zpříjemnit si kouzelný předvánoční čas. Pěvecký
sbor GMK pod vedením Mgr. Jindřicha Foltase si pro vás opět připravil to
nejlepší z adventních a vánočních písní, spirituálů i lidových písní.

KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ

filmová projekce | 18. 12. (út) v 18:00 | knihovna - Pidikino
vstupné 60 Kč dospělí / 30 Kč děti
Filmové pásmo představuje tradiční i nové pohádky, jak je neznáte. Autoři
z řad nastupující generace domácích animátorů se nezávisle na sobě rozhodli ve svých filmech věnovat dětem. Originální hravou formou a každý po svém
zpracovali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková témata. Často humorné
a překvapivé zvraty v příbězích mladých tvůrců ale vždy vyústí v univerzální
pohádkové poselství, kde se pýcha a hamižnost nevyplatí, zato s trochou
odvahy a štěstí i ten nejmenší hrdina najde cestu z nesnáze.

VÁNOČNÍ SBÍRKA
PRO PSÍ ÚTULEK
Dopřejte také pejskům z útulku štědré Vánoce. Konkrétně se jedná o pejsky
z Psího útulku Slezské Pavlovice, se kterým město Bílovec dlouhodobě spolupracuje.
Co můžete přinést?
Konzervy, pamlsky, piškoty, kapsičky, staré deky, přípravky proti blechám aj.
Kdy a kde se sbírka koná?
Vaše dárky pro pejsky můžete přinést v termínu od 3. 12. 2018 do 14. 12.
2018 do Městské knihovny v Bílovci v její otevírací době.

Více na knihovna.kcbilovec.cz/Pidikino
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