Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
Od 1. 3.
Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny v oddělení pro dospělé.
Knihy jsou umístěné ve venkovním skladu knihovny. O svém zájmu informujte službu
v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Přístupné v provozní době knihovny.
1. 3. – 23. 11.
Lovci perel - soutěž
5. ročník soutěže na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků a ocenění
nejúspěšnějších lovců proběhne 2. prosince 2018 při akci Den pro dětskou knihu. Podrobná
pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.
1. 3. – 30. 4.
Hudba v přírodě – putovní výstava
Výherní práce fotografické soutěže Hudba v přírodě, kterou vyhlásila Knihovna města
Hradce Králové společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků, zdobí prostory
knihovny.
7. 3. od 13:45 hodin
Pohádkoterapie – Velikonoční příběh
Velikonoce jsou svátky jara. Přivítejme ho velikonočním vyprávěním a vyrobme si první jarní
dekoraci. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.
7. 3. od 17.00 hodin
Čtenář roku – slavnostní vyhlášení
Slavnostní vyhlášení a vyhodnocení Čtenáře roku 2017 a zároveň předání cen vítězům
literární a výtvarné soutěže projektu „Kde končí svět?“. Koná se v sálku knihovny.
8. 3. od 20.00 hodin
LISTOVÁNÍ: Anna Gavalda – A taková to byla láska
Účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní
odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V
nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství – manželství
založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice otřásl vztah k „jediné lásce jeho
života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít? Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč.
Předprodej v oddělení pro dospělé čtenáře.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

17. 3. od 15.00 hodin
Kašpárek a ježibaba
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč
děti.
21. 3. od 18.00 hodin
Křest knihy Rukopis královédvorský v komiksu
Filip Pýcha
Rukopis královédvorský oslavil v září roku 2017 své 200. výročí nalezení Václavem Hankou.
K tomuto jubileu zpracoval Filip Pýcha jeho obsah zcela originálním způsobem. Přijměte tedy
pozvání na uvedení knihy „Rukopis královédvorský v komiksu“ do světa. Součástí křtu bude
autogramiáda a prodej knih za zvýhodněnou cenu. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

