27. - 28.3.
NOC S ANDERSENEM

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V KNIHOVNĚ

2.3.
VÝPRAVA ZA STROMY
Dvě interaktivní besedy RNDr. Marcely
Klemensové ve spolupráci se sdružením Arnika.
Místo a čas konání:
od 10.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

18.3.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Místo a čas konání:
od 14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. U Jeslí 2, Havířov - Šumbark

19.3.
VERNISÁŽ
Výstava prací dětí z MŠ Vrabčáci a dětí školní
družiny ZŠ a MŠ Frýdecké.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně

23.3.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU

K březnu měsíci čtenářů pro vás chystáme už druhý ročník
knižního svátku „KNIHFEST - Knihám nakloněný festival“.
Akce, která bude trvat dva dny, s sebou ponese mnoho
zajímavých událostí, kdy si přijdou na své všichni
návštěvníci. Děti, které si zkusí vypadat jako akční
hrdinové, ženy-tvořilky, které se rády něčemu přiučí,
i muži, a to především ti, kteří mají rádi kinematografii.
A k tomu všemu si všichni budete moci i zazpívat, dát
kávu a koupit si nějakou knihu! A aby toho nebylo málo,
jako bonus si odnesete i něco na památku.
Po celé dva dny vstup ZDARMA.

Proběhne v dětských odd. poboček Svornosti,
Šrámkova,
Gen.
Svobody
a
Seiferta.
Více informací na jednotlivých pobočkách.

4.3.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

5.3.
KNIŽNÍ KLUB
Setkání nad knihou
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

5.3.
ASTROLOGIE A ČAKRY aneb co udělat pro to,
abychom stále byli zdraví a krásní …
Přednáška astrologa Milana Gelnara.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Vstupné:
50 Kč
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město

11.3.

Děti budou cestovat napříč světadíly.
Místo a čas konání:
od 13.30 hod. do 17.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

TRADIČNÍ POVÍDÁNÍ tentokrát nejen o knihách
s členy Klubu učitelů - seniorů

24.3.

17.3.

ČTENÍ Z NOVÝCH KNIH

ŠPERKY Z DECOUPAGE PAPÍRU

Místo a čas konání:
od 15.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

25.3.
LITERÁRNÍ KLUB
Dětem přiblížíme práci knihovníků.
Místo a čas konání:
od 13.30 hod.
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

Rukodělky s Ivetou Janouškovou.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město

18.3.
ZÁMKY NA LUČINĚ
Přednáška PhDr. J. Pavlíkové z Muzea Těšínska.
Místo a čas konání:
17.30 hod.
Vstupné:
10 Kč čtenáři, ostatní 30 Kč
Studovna a čítárna, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

19.3.
POSEZENÍ
NAD
KNIHAMI…
Na Smaragdovém ostrově

tentokrát

Literární odpoledne spojené s výstavkou
fotografií z Irska a ochutnávkou irského pečiva.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

24.3.
ČTENÍ Z NOVÝCH KNIH
Místo a čas konání:
od 15.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

25.3.
OBRAZY
Vernisáž výstavy Milady Bezděkové. V hudební
části vystoupí Kristýna Chlebová, Alžběta
Chlebová, Anna Hájková a Věra Hovořáková
ze ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město

26.3.
ČTENÍ Z NOVÝCH KNIH
Místo a čas konání:
od 15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně

Fotografie Miroslava Zušky
Kdy a kde: Od 11. 3. 2015 podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

CO LZE VIDĚT NA MALÉM POTŮČKU
Fotografie Ivana Hledíka.
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí

SKOTSKO - Marek Džupina
Kdy a kde: Do 19. 3. 2015, Mini galerie „Po schodech“
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

OBRAZY - Milada Bezděková
Kdy a kde: Do 24. 4. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015

Milí
pátrači,
Městská knihovna
Havířov pro vás
připravila
další
zajímavou literárně
- zábavnou soutěž
pro
dětské
i dospělé čtenáře
s názvem „Hledej
knižního hrdinu.“
Jak na to?
Správným
zodpovězením
otázek,
které
najdete na všech
pobočkách
Městské knihovny
Havířov,
získáte
indicie. Tyto indicie vám pomohou vyluštit zadaný úkol.
Po odevzdání správné odpovědi postoupíte do slosování
o věcné ceny. Vyhodnocení proběhne 3. 4. 2015 a bude
uveřejněno na webových stránkách www.knih-havirov.cz
a facebooku.
Nadále probíhá soutěž o nové logo výstavní expozice.
Dětem je určena výtvarná soutěž o nejzajímavější
leporelo s tematikou Havířova a hornictví - (Kategorie:
1. Mateřské školy, 2. Základní školy 1. - 4. třída,
3. Základní školy 5. - 9. třída). Obě soutěže probíhají
do 31. 5. 2015, více informací ve všech pobočkách MěK
Havířov a na www.stalavystava.cz.
Dětské oddělení knihovny na ul. Šrámkova 2 vyhlašuje
6.
ročník
literárně-výtvarného
projektu "Čtení a tvoření - tvoříme
knižní hrdiny", tentokrát zaměřené
na postavičky ilustrátora Zdeňka
Smetany, a to k uctění jeho 90.
narozenin.
Projekt začíná v březnu 2015, ukončen
bude na konci května 2015.
Oslovujeme MŠ, ZŠ, jednotlivce i jiné
organizace. Více informací v dětském oddělení
na ul. Šrámkova 2, tel. 597 317 223, email:prodeti@knihhavirov.cz

KNIHFEST 2015 - V rámci druhého ročníku festivalu
se můžete těšit na mnoho zajímavých hostů: Studio bez
kliky s principálem Romanem Prokešem, zručná
a šikovná Silvie Skotnicová, umělecky nadaná Martina
Šotkovská, hudebně talentovaný Aleš Nitra a po celé dva
dny na KOOHII CAFÉ. Více informací na: http://www.knihhavirov.cz/clanek/3686-knihfest-2015/

GELNAR - Astrologie a čakry aneb
co udělat pro to, abychom stále byli
zdraví a krásní …
Známý astrolog a rodák z Bílovce se vám
představí ve čtvrtek 5. 3. 2015 v 17 hodin
na Hudebním oddělení. Vstupné 50 Kč. Více
informací na: http://www.astrosfera.cz/
MILAN

PhDr. JIŘINA PAVLÍKOVÁ - Zámky na Lučině
Regionální
osobnost
a
umělecká
historička, která vám 18. 3. 2015 v 17.30
hodin ve Studovně a čítárně na ul.
Šrámkova 2 představí zajímavosti zámků
na Lučině. Vstupné 10 Kč čten., 30 Kč ost.
Na přelomu 19. a 20. století stálo v blízkosti řeky Lučiny
třináct „zámků“, třináct panských sídel. Do současnosti
se dochovaly jen čtyři. Změny, které se udály
za posledních sto let, zasáhly nejen tyto stavby, ale
výrazně poznamenaly i samotnou řeku, která i přes svůj
krátký tok (37,3 km) ovlivňuje celý kraj. Přednáška se
věnuje jednotlivým zámkům a také řece Lučině, jejím
osudům a změnám, kterými prošla ve druhé polovině 20.
století.
Zdroj foto: http://ostrava.idnes.cz/foto.aspx?foto1=JOG5840ef_Jikapavlkov.jpg

FOTÍTE RÁDI? Pro připravovanou výstavu
hledáme fotografie na téma "Květy a město".
Fotografie zasílejte v elektronické podobě
na studovna@knih-havirov.cz nejpozději
do 25. 4. 2015.
V rámci Března - měsíce čtenářů nabízíme opět možnost
vyzkoušení zahraničních databází LibraryPressDisplay
(největší novinový stánek na světě) a AtoZ (obsáhlá sbírka
informací o zemích a jejich různých aspektech, vč. velké
kolekce map všeho druhu). Dostupné ve studovně
a čítárně na ul. Šrámkova 2 a v odd. pro dospělé
na ul. Svornosti 2.

