6.5.

v knihovně
aneb

Služba „Ptejte se knihovny“ i v Městské knihovně
Havířov.
O SLUŽBĚ
„Proč zrovna Ptejte se knihovny?“
Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách
najdete
pracovníky,
kteří
jsou
specialisty
na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím
a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se
knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné
konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů,
popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se
knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.
Na vaše dotazy zaručujeme odeslání odpovědi na vaši
e-mailovou adresu do 48 hodin - v pracovních dnech od doručení vaší zprávy. V případě velmi složitých dotazů
se s vámi dohodneme na nejbližším možném termínu
odpovědi. Pro formulaci vašich otázek si můžete přečíst
doprovodný text.
Vaše dotazy a odpovědi na ně archivujeme, samozřejmě
bez uvedení vašeho jména a bez uvedení bližších
osobních údajů.
Více informací na www.ptejteseknihovny.cz.
Na webových stránkách Městské knihovny Havířov tuto
službu naleznete na spodní modré liště označenou
logem Ptejte se knihovny.

4.5.
KYTIČKA PRO MAMINKU

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

Tvořivé odpoledne pro děti.
Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Gen. Svobody 14, Šumbark

14.5.

13.5.

Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1 , Dolní Datyně

KVĚTINOVÉ ČTENÍ

KVĚTINOVÉ DEKORACE
Akce k Havířovu v květech.
Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

14.5.
KNIŽNÍ KLUB

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU

Setkání nad knihou „Než jsem tě poznala“ Moyes Jojo.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

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

19.5.

18.5.

26.5.
MÁVÁTKA
Výroba mávátek do květinového průvodu
na Havířov v květech.
Místo a čas konání:
od 13.30 do 16.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

27.5.
KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
Děti budou vyrábět květiny k Havířovu
v květech.
Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. U Jeslí 2, Havířov - Šumbark

27.5.
LITERÁRNÍ KLUB
Místo a čas konání:
od 13.30 do 14.30 hod.
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

RUKODĚLKY
S lektorkou Ivetou Janouškovou na téma Jarní
textilní tvoření - falešný desigual.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město

19.5.
KVĚTINOVÉ ČTENÍ
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

20.5.
ŠŤASTNÁ KNIHA
Literární beseda se spisovatelkou Barborou
Šťastnou spojená s autorským čtením z její
novely o denním životě dnešní ženy.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město
Vstupné:
40,- Kč

MÁJ, LÁSKY ČAS A KVĚTNOVÁ VÝROČÍ

21.5.
POSEZENÍ NAD KNIHAMI… tentokrát „Na stopě
zločinu“
Přijďte si odpočinout u šálku kávy nebo
čaje a dobrých knih!
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

27.5.
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PATOGENNÍCH ZÓN
NA ORGANISMUS Přednáška léčitele T. Jarolíma.

Tematické výstavky knih.
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

ZASTAVENÍ
Výstava fotografií Martina Urbančíka.
Kdy a kde: Celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé,
ul. Seiferta 8, Havířov - Město

UKRYTO V TRÁVĚ

Místo a čas konání:
10.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Fotografie členky Fotoklubu Havířov K. Tichánkové.
Kdy a kde: Do 19. 3. 2015, Mini galerie „Po schodech“
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

27.5.

DVĚ A VÍCE

POHÁDKOVÝ SVĚT

Výstavy obrazů Mgr. Elišky Dordové (malby akrylem
na plátně) a BcA. Kateřiny Rusnokové (kombinované
techniky - email, tuš, tužka v kombinaci s akrylem
na plátně, monofilu i sololitu).
Kdy a kde: Do 22. 5. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Slavnostní
zahájení
výstavy
pastelů
inspirovaných pohádkami a lysohorskými
zákoutími. Recitál studentek pěveckého
oddělení Ostravské konzervatoře Karolíny
Levkové, Isabely Ufrlové a Katky Bobčíkové.
Klavírní doprovod Mgr. Regina Bednaříková.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město

POHÁDKOVÝ SVĚT
Výstava
pastelů
inspirovaných
pohádkami
a lysohorskými zákoutími.
Kdy a kde: Od 27. 5. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

NA SMARAGDOVÉM OSTROVĚ
Výstava fotografií z Irska Kateřiny Blažkové.
Kdy a kde: Do 12. 5. 2015, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

IDEÁLNÍ HAVÍŘOV
Výstava výsledků mezinárodního workshopu studentů
architektury.
Kdy a kde: Do 31. 5. 2015, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí

KVĚTY A MĚSTO
Výstava fotografií k Havířovu v květech.
Kdy a kde: Od 13. 5. 2015, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

POODŘÍ
Výstava fotografií člena Fotoklubu Havířov I. Večerka.
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015

Nadále probíhá 6. ročník literárně-výtvarného projektu
"Čtení a tvoření - tvoříme knižní hrdiny",
tentokrát zaměřený na postavičky
ilustrátora Zdeňka Smetany. Jednotlivci
i třídní kolektivy žáků MŠ a ZŠ mohou své
práce odevzdávat do konce května
2015. Více informací v dětském oddělení
na ul. Šrámkova 2, tel. 597 317 223,
email:prodeti@knih-havirov.cz

LOGOaLEPORELO
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.

O KVĚTINÁCH... A NEJEN O NICH - zábavný
vědomostní soutěž k Havířovu v květech. Soutěží se
o drobné ceny!
Místo konání: Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2

ČESKÉ PIVO - soutěžní kvíz.
Místo konání: Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2

Z provozních důvodů bude 12. a 13. 5. 2015 uzavřena
budova na ul. Svornosti. Čtenáři mohou využít služeb
ostatních poboček.
V červnu RETRO A SOUČASNOST - výstava k 19. setkání
hornických měst a obcí. Provozní doba expozice bude
upravena následovně:
Pátek 19. 6.
14.00 - 22.00 hod
Sobota 20. 6. 8.00 - 20.00 hod
Neděle 21. 6. 10.00 - 14.00 hod

„Taky vás někdy napadlo, že byste
chtěli změnit svůj život? Odjet
meditovat do Indie? Zachraňovat
děti v Africe? Upřímně řečeno...
nechtělo se mi. Místo toho jsem
vyzkoušela různé způsoby, jak být
šťastnější a přitom si nechat svůj
život takový, jaký je: s manželem
a dvěma dětmi, s bytem na hypotéku a normální
pracovní dobou. A zjistila jsem, že štěstí si nechci
schovávat na Vánoce, na dovolenou nebo na někdy
jindy….“
Ve středu 20.května od 17 hodin v pobočce
na ul. J. Seiferta 8 se můžete těšit na autorku
Šťastného blogu, novinářku a spisovatelku z Prahy,
která bude číst ze své knihy „Šťastná kniha“ o životě
dnešní
ženy.
Více
informací
o
autorce
na: http://stastnyblog.cz/.

