Kulturní zařízení v Karviné

Městský dům kultury Karviná - je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem
Karviná za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic na území města.
Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem celoměstských kulturních akcí, divadelních
představení, koncertů, přednášek, výstav a kurzů. Zajišťuje programovou náplň a provoz
karvinských kin. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti divadelní a hudební.
Více informací: http://www.medk.cz

Regionální knihovna Karviná - (vítěz soutěže "Evropská veřejná knihovna", Helsinky 2000)
Je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Karviná za účelem poskytování
knihovnických a informačních služeb, plní funkci vzdělávacího a komunitního centra. Je
pověřenou knihovnou pro poskytování regionálních funkcí.
Více informací: http://www.rkka.cz

Zámek Fryštát - jedinečná památka v regionu
Národní galerie Praha - expozice českých výtvarných umělců 19. století.
Více informací: www.zamek-frystat.cz
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Galerie Pod Věží - galerie je součástí prostor Městského informačního centra, které má ve
své agendě RK Karviná. V ojedinělých sklepních prostorách s renesančním klenutím se
celoročně konají výstavy nežijících i současných regionálních umělců.
Více informací: http://www.rkka.cz

Státní okresní archiv Karviná - úkolem okresního archivu je všestranná péče o archiválie
vzniklé z činnosti institucí působících na území okresu. Všestrannou péčí se rozumí nejen
přebírání a uchovávání archiválií, ale také jejich zpracovávání a zpřístupnění co nejširší
veřejnosti. Proto také archiv pravidelně pořádá výstavy zaměřené na dějiny města Karviné
i širšího regionu. K těmto účelům slouží samostatná výstavní síň nacházející se v budově
archivu, která je hojně navštěvována především žáky a studenty karvinských škol. Vedle
těchto historických výstav poskytuje archiv také možnost prezentovat svá díla výtvarným
umělcům z Karvinska formou krátkodobých výstav ve foyer archivu.
Další informace: http://www.archives.cz/karvina

Romské kulturní a společenské centrum - pořádá kulturní a společenské akce.
Další informace: http://www.romcentrum.karvina.info

Muzeum Těšínska, výstavní síň - výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné se nachází
v západní části Masarykova náměstí. Pořádají se zde tematicky proměnné výstav
dokumentující historické události zdejšího regionu i celé Moravy a Čech.
Více informací: http://www.muzeumct.cz

Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná - nabízí pro karvinskou mládež
různé kroužky, kurzy a spoustu dalších volnočasových aktivit
Více informací: http://www.juventus.cz

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany - poskytuje základy vzdělání v oboru
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.
Více informací: http://www.zus-karvina.net
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