Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
Čtenář roku 2018 – Mistr Četby
V rámci Března – měsíce čtenářů, vyberou knihovnice Čtenáře roku – Mistra četby.
Tentokrát hledáme muže. Výsledky pátrání budou sděleny v sobotu 16. 3. ve 14.00 hodin
před pořadem Listování.
Od 1. 3.
Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny. 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. – 27. 6.
Nejstarší kniha v naší rodině
Soutěž pro všechny věkové kategorie
Projděte své rodinné knihovničky a vyberte nejstarší knihu. Výsledkem soutěžního příspěvku
by mělo být jakékoliv umělecké zpracování nalezené knihy (obrázek, příběh, komiks,
fotografie, film), procesu hledání knihy či čehokoliv dalšího, co s hledáním nejstarší knihy
souvisí. Ničím se neomezujte. Svá díla odevzdejte v oddělení pro děti do 27. 6., vyhlášení
výsledků proběhne v říjnu v Týdnu knihoven. Soutěž je vyhlášena v rámci oslav 100. výročí
prvního knihovnického zákona.
1. 3. – 15. 11.
Lovci perel - soutěž
Zahájení 6. ročníku soutěže na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků
a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne při akci Den pro dětskou knihu. Podrobná
pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.
6. 3. od 17.00 hodin
Karel Jaromír Erben. Mistr české mytologické balady
Jan Rain
V evropských folklórních tradicích přetrvávaly do 19. století takzvané mytologické balady,
které líčily konflikt člověka s přírodou. Přednáška nabídne pohled na tematiku vodníka
v české literatuře 19. století a zaměří se na zpracování v Erbenově Kytici z pověstí
národních. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.

13. 3. od 18.00 hodin
Největší tajemství Třetí říše
Milan Zacha Kučera
Na přednášce se setkáte se spisovatelem a kreativním ředitelem televizí Kinosvět a WAR,
který se zabývá nejen literaturou faktu. Dozvíte se o neznámé části historie II. světové války.

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

Po největší tankové bitvě dějin u Kurska se válečné štěstí obrátilo v neprospěch nacistů. Od
té chvíle začínají obrovské podzemní práce v oblasti nedaleko Broumova, dnes již na
polském území. Třetí největší polský zámek Ksiaž je přebudováván na poslední hlavní stan
Adolfa Hitlera. Můžete se těšit také na dva krátké filmy. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
30,- Kč.

15. 3. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie - Cesta kolem světa
Naše putování nebude trvat 80 dní, jako známému anglickému džentlmenovi Foggovi, nýbrž
pouhých 45 minut. Přesto navštívíme 11 známých světových památek.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
16. 3. od 14.00 hodin
LiStOVáNí - Lichožrouti (Pavel Šrut a Galina Miklínová)
Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná i vám se včera
nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který
žere ponožky a z párů dělá licháče. Jejich tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný příběh
jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince a malého nešiky lichožrouta
Hihlíka. A tento příběh potěší, jak je v projektu LiStOVáNí zvykem, všechny generace,
protože přiznejme si - komu doma nechybí vždycky jedna ponožka?! Lichožrouti se stali
v ocenění Magnesie Litery Dětskou knihou desetiletí! - účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram
a Tomáš Drápela. Koná se v Městském muzeu. Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti 60,- Kč.
Předprodej v oddělení pro dospělé.
20. 3. od 9:30 a od 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Tentokrát s Knihovníčkem přivítáme jaro. Koná se v sálku knihovny.
20. 3. od 18.00 hodin
Miskohraní
Věra Radoňová
Srdečně Vás zvu na relaxační procházku s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong,
šamanský buben, dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás
dovede ke klidu a pohodě. Koná se v sálku knihovny. Počet míst omezen. Předprodej
v oddělení pro dospělé. Vstupné 50,- Kč.
23. 3. od 15.00 hodin
Pejsek a kočička
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,- Kč
děti.
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