LISTOPAD 2018
KNIHOVNA

MUZEUM

SÝRIE S MARKÉTOU KUTILOVOU

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A PŘIJETÍ
ČESKOSLOVENSKA V BÍLOVCI

přednáška | 1. 11. (čt) v 18:00 | knihovna
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

Sýrie 2018: Islámský stát je sice poražen, ale násilí eskaluje. Nastává další
fáze války, roste počet civilních obětí, přibývá bombardování. Porcování
syrského medvěda vstupuje do další fáze – teď už je jasné, že zde nejde o Syřany, demokracii ani svobodu. Přijďte si poslechnout dechberoucí
vyprávění odvážné novinářky a humanitární pracovnice Markéty Kutilové,
autorky knih Islámskému státu na dostřel I. a II.

LiStOVáNí – NEJLEPŠÍ KNIHA
O FAKE NEWS
scénické čtení | 19. 11. (po) v 18:00 | knihovna
vstupné zdarma

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí
dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná
se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá
staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak
se proti nim můžeme bránit?
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

KING SKATE

filmová projekce | 20. 11. (út) v 18:00 | knihovna - Pidikino
vstupné 70 Kč pro členy FK / 80 Kč ostatní
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, nového. Láska na první
pohled. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu
v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodu uprostřed komunismu.
Dokument / 80 minut / Česko 2017 / slovensky bez titulků / nevhodný do 12 let

MONTESSORI DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
1. 12. (so) od 13:00 do 17:00 | knihovna
vstupné zdarma

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.

výstava | do 18. 11. | muzeum
vstupné dle ceníku muzea

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výstavu I. světová válka a přijetí
Československa v Bílovci. Přeneste se s námi do doby plné krvavých bojů
i čilého společenského ruchu! Výstava se koná v rámci oslav stoletého
výročí vzniku naší republiky. U příležitosti blížícího se konce výstavy a oslav
Dne válečných veteránů je připraven bohatý doprovodný program, viz Týden
s veterány. Těšíme se na setkání s Vámi!

TÝDEN S VETERÁNY (5. 11. – 11. 11. 2018)
CO PROZRADÍ VOJENSKÉ ARCHIVY?
přednáška | 5. 11. (po) | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

VÝVOJ MÓDY OD I. SVĚTOVÉ VÁLKY
PO TŘICÁTÁ LÉTA
přednáška s módní přehlídkou | 6. 11. (út) | 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

PO STOPÁCH LEGIONÁŘŮ
NA TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE
cestopisná beseda | 7. 11. (st) | 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
přednáška | 8. 11. (čt) | 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

ČESKOSLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918
filmová projekce | 9. 11. (pá) | 17:00 | muzeum
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

DOTKNI SE VELKÉ VÁLKY
historicko-vojenská přehlídka | 10. 11. (so) | 9:00 – 15:00 | areál
náměstí, muzea a zámku
vstupné 30 Kč dospělí / 15 Kč snížené

KONCERT K PAMÁTCE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
koncert | 11. 11. (ne) | 17:00 | kostel sv. Mikuláše
vstupné 60 Kč dospělí / 30 Kč děti

BETLÉMY

vernisáž | 26. 11. (po) | 17:00 | muzeum | vstupné zdarma
výstava | 27. 11. až 6. 1. 2019 | muzeum | dle ceníku
Přijměte srdečné pozvání do bíloveckého muzea na druhý ročník výstavy
betlémů z Bílovce i širokého okolí. Přijďte k nám naladit na Vánoce
a prohlédnout si jedinečná díla dokumentující živost této pozoruhodné
tradice.
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