Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zprávy z knihovny – březen 2019
1. - 31. 3. BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
1. – 14. 3. Březnová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně na
dospělém oddělení. Tentokrát se poštěstilo p. M. Liškové. Gratulujeme!
Aktuální otázka zní: Jaké dvě přednášky pořádá naše knihovna v březnu?
Odpověď nám sdělte do 14. 3. Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih:
Bez matky ne! (M. Al-Mer), Zpovědi podezřelé (J. Patterson), Hra na lež (T. Stimson), Vykonavatel (J.
Gómez Jurado), Sedm přemyslovských kultů (P. Kubín). Každý smí v jednom měsíci odpovídat pouze
jednou. Výhru je potřeba převzít osobně v knihovně v otevírací době.
1. – 31. 3. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v březnu pomůžeme výstavkou knih
z těchto témat: kniha od asijského autora, kniha se zajímavou obálkou, kniha, ve které hraje
důležitou roli hudební nástroj.
1. – 31. 3. Výstava obrazů Jany Čubrdové
Zveme na výstavu obrazů moravskotřebovské umělkyně! Přijďte si v půjčovní době prohlédnout
malby a koláže paní Jany Čubrdové.
1. - 31. 3. Výprodej knih a časopisů
Připomínáme, že v knihovně probíhá výprodej knih a časopisů. Cena za časopis je 5 Kč, za knihu pak
10 Kč.
12. 3. Přednáška: Osvoboď se od (n)emocí
Svitavský terapeut David Bulva vás seznámí s revoluční terapeutickou technikou EFT
(technika emoční svobody), která v sobě spojuje prvky psychologie a znalosti tradiční čínské
medicíny. Přednáška se koná od 17:30 hod. prostorách knihovny. Vstupné 50 Kč.
20. 3. Přednáška: Ázerbájdžán - na kole do horských vesnic i pouští
Cestopisná přednáška šumperského cyklocestovatele Radomíra Čížka se koná od 17:30 hod. v
Centru pěstounské péče na Bránské ulici č. 18. Vstupné 20 Kč.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové v březnu 2019 vyhlásí čtenáře
s nejvíce výpůjčkami za rok 2018. Výhrou bude roční registrace zdarma. Tyto čtenáře zveřejníme
v dubnovém zpravodaji.
Upozorňujeme návštěvníky, že celá knihovna bude o Velikonocích v sobotu 20. dubna uzavřena!

Knihovna dětem
Týden čtení aneb Čtení sluší každému
7. a 8. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky ZŠ ve čtení 8:00 - 12:00 hod.)
12. 3. od 15:00 hod. Senioři čtou dětem a 13. 3. od 14:00 hod. Děti čtou seniorům.
1. – 31. 3. Barvy a tvary kolem nás
Výstava výtvarných prací žáků a studentů Gymnázia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete
prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní době.
1. – 31. 3. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy Medvěd nechce jít spát. Čtení, hraní, kreslení a
tvoření. Bližší informace a objednání na dětském oddělení.
Mladý čtenář 2019
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 36. ročník soutěže Mladý
čtenář 2019. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž pro děti, žáky a studenty na téma Bajky. Oblast
výtvarná – malujte, kreslete, modelujte, výtvarně tvořte na téma bajky. Oblast literární – vymyslete
bajku. Výtvarné a literární práce je třeba odevzdat do 7. 3. 2019 v MěK. Hodnocení bude probíhat
ve 4 kategoriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ + I. stupeň speciální školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň
speciální školy + víceleté gymnázium, střední a učňovské školy. Nezapomeňte uvést své jméno a
příjmení, název práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší příspěvky vystavíme a
odměníme.
Tvořivé středy
6. 3. – Raketa
13. 3. – Pes
20. 3. – Klaun
27. 3. – Chobotnice
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.
Tvoření pro nejmenší
20. 3. Klaun – pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00 – 11:00 hod.
12. a 26. 3. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

Připravujeme na duben:
17. 4. Velikonoční jarmark od 8:30 do 17:00 hod. v prostorách knihovny.

