ZÁŘÍ
v knihovně

neznamená konec kultury a morálky. Kniha,
která je psána formou dopisů, skrývá jemný
anglický humor.)
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

16.9.
POPRÁZDNINOVÉ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Vyrobíme a namalujeme si vzpomínku na léto.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

21.9.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU
Součástí bude vernisáž prací dětí z léta.
Místo a čas konání:
od 13.30 do 17.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

17.9.
POSEZENÍ NAD KNIHAMI …
tentokrát Na skok přes severní hranici.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

22.9.
ZÁŘÍ V ZAHRADĚ
Čtení pro dospělé.
Místo a čas konání:
od 15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

23.9.
PEL - MEL

2.9.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

9.9.
BRIDŽ V KNIHOVNĚ

Chceš se stát detektivem? Pak se zapoj do projektu
Městské knihovny Havířov. Ten je určen všem zvídavým
dětem, které chtějí vypátrat co nejvíc informací o své
rodině a svých předcích.
Pokud k takovým dětem patříš, přijď 10. 9. 2015 v 17.00
hod. do dětského oddělení knihovny na ul. Svornosti
86/2 v Havířově - Městě, kde pátrání začíná.
Více informací na webových stránkách www.knihhavirov.cz a uvnitř programu.
Projekt je hrazen z grantu MK ČR.

Ukázka královské karetní hry s výkladem. Více
informací na webových stránkách http://www.knihhavirov.cz/clanek/3946-bridz-v-knihovne/.
Místo a čas konání:
v 10.00 hod. a v 17.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

10.9.
KNIŽNÍ KLUB
Na programu jsou knihy Robert Bly - Železný Jan
(mytologické vyprávění jako základ k úvahám
o identitě muže. Inspirace i pro ženy …) a Mary
Anne Schaffer - Spolek přátel krásné literatury
a bramborových koláčů. (O obsazení ostrova
německými okupanty, které přes všechny útrapy

Vernisáž výstavy obrazů členů výtvarného
kroužku CVA. Výstava potrvá do 16. 10. 2015.
V hudební části uslyšíte muzikálové písně
a šansony v podání Martiny Pawerové,
studentky JAMU v Brně.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Hudební oddělení, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

23.9.
BESEDA S PETREM NAZAROVEM …
a křest jeho nové knihy Jižní Afrika - Namibie,
Lesotho, Svazijsko a Jihoafrická republika.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Vstupné:
40,- Kč
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

24.9.
ZÁŘÍ V ZAHRADĚ
Čtení pro dospělé.
Místo a čas konání:
od 15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1 , Dolní Datyně

SETKÁNÍ NA CESTÁCH
Výstava fotografií 6. ročníku fotografické soutěže.
Kdy a kde: Od 9. 9. 2015, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

UKRYTO V TRÁVĚ
Výstava fotografií členky Fotoklubu Havířov Kristýny
Tichánkové.
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí

ČTENÁŘSKÉ
HITY
V
NAŠÍ
KNIHOVNĚ
ZA UPLYNULÝCH 60 LET - Tříměsíční vědomostní
soutěž pro děti o drobné ceny. Poznej, co četli tví
prarodiče, rodiče i tví vrstevníci a získej tak originální
encyklopedii dětské literatury.
Místo konání: Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2

O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ - podzimní kolo výtvarné
soutěže na téma „MÍSTO, KDE ŽIJU“ Odevzdávejte
na pobočce Dělnická do 30. 10. 2015.

STAVÍME, ZÁŘIJOVÁ VÝROČÍ

O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ - podzimní kolo výtvarné

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

soutěže na téma „MÍSTO, KDE ŽIJU“ Odevzdávejte
na pobočce Občanská do 29. 10. 2015.

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA JE TA ZEMĚ …
Výstava dětských prací z 25. ročníku mezinárodní
výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky na téma
„Moje město / vesnice“.
Kdy a kde: celý měsíc, Dětské odd., vestibul před
dětským oddělením, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

RETROMÁNIE
Výstavka časopisů z 80. let (poklady ze skladu Štěpánky
Jarošíkové).
Kdy a kde: Celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé,
ul. Seiferta 8, Havířov - Město

Od 9. 9. 2015 proběhne v prostorách budovy
na ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí výstava fotografií
zaslaných do 6. ročníku fotografické soutěže
pro amatéry s názvem „Setkání na cestách“.
Maximálně dvěma z nich můžete dát anonymně svůj
hlas v anketě Cena veřejnosti, ať už on-line na webových
stránkách knihovny www.knih-havirov.cz nebo osobně
v prostorách pobočky na ul. Šrámkova 2, a to do 30. 9.
2015. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během 2. října
na webových stránkách knihovny a facebooku.

PEL - MEL
Výstavy obrazů členů výtvarného kroužku CVA.
Kdy a kde: Od 23. 9. 2015, Hudební oddělení,
ul. Svornosti 2, Havířov - Město

VÝSTAVA RETRO A SOUČASNOST V OKR
Ve Stálé výstavní expozici probíhá výstava "Retro
a současnost - doly Ostravsko-karvinského revíru".
Vystaveny jsou také fotografie z výstavby Havířova.
Kdy a kde: Stálá expozice k historii Havířova a hornictví,
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015

Na 2. pololetí roku 2015 připravila Městská knihovna
Havířov projekt Odkud pocházím. Cílem projektu
je seznámit děti s historií Havířova i s historií jejich
rodiny. S pomocí rodičů, prarodičů a dalších dospělých
budou děti zjišťovat informace o své rodině - odkud
a za jakých okolností do Havířova přišla, kdo byli a čím
se zabývali jejich předci, sestavovat rodokmen, sbírat
rodinné historky, fotografie, apod.
Získané informace si mohou zájemci sdělovat
na pravidelných měsíčních schůzkách v knihovně.
Na nich proběhnou i besedy s lektory.

TERMÍNY SCHŮZEK
V ODD. PRO DĚTI NA UL. SVORNOSTI 2
10. 9. v 17.00 hod.
Informace o projektu.
Jak v počítači sestavovat
Mgr. I. Zaťko.

rodokmen

-

lektor

21. 10. v 17.00 hod.
Účastníci projektu mohou sdělit, co vypátrali, výměna
zkušeností.
Beseda s pamětníkem.

SVĚT ABSTRAKCE
Výstava fotografií Jolanty Kubici a Františka Glombka.
Kdy a kde: Do 19. 3. 2015, Mini galerie „Po schodech“
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

jeho nové knihy, která je barvitým průvodcem po jihu
afrického kontinentu, kde může čtenář najít nejen
inspiraci pro své cesty, ale též mnoho témat k zamyšlení.
V každém případě ho čeká příjemné počtení.

PETR NAZAROV - Jížní Afrika …
Petr Nazarov procestoval několik
desítek zemí světa a v některých
z nich zakotvil na několik měsíců
či dokonce let. Cestování mu
dalo víc než všechny školy světa
a bylo pro něj nejzajímavější
a nejpoučnější školou života.
Pro velký ohlas z řad čtenářů
a návštěvníků, přijal P. Nazarov
pozvání a ve středu 23.9.2015 v pobočce na ul. J.
Seiferta v 17.00 hod. bude mít besedu o Jížní Africe,
kde letos strávil 6 týdnů. Součástí besedy bude i křest

18. 11. v 17.00 hod.
Prohlídka přinesených materiálů, čtení historek.
Beseda s architektem o zajímavých stavbách Havířova.

10. 12. v 9.00 a 10.30 hod.
Vánoční hodování - besedy pro školy v Muzeu Těšínska
o vánočních zvycích ve Slezsku. Lektor Mgr. W. Branna.

16. 12. v 17.00 hod.
Zhodnocení a dokončení projektu - výroba rodinného
alba.
Projekt je hrazen z grantu MK ČR.

