10.6.

ČERVEN
v knihovně
Na celý měsíc červen pro vás knihovna připravila řadu
akcí, které vám zpříjemní čekání na prázdniny nebo
na vaši dovolenou.
Od června do konce prázdnin bude
probíhat 6. ročník fotografické
soutěže pro amatéry, tentokrát
pod názvem „Setkání na cestách“.

ROK
MEZINÁRODNÍM
V TANZANII

10.6.
EKOLYMPIÁDA
Soutěž o životním prostředí pro tříčlenná
družstva žáků ZŠ. Přihlásit se můžete telefonicky
na
čísle
597
317
225
nebo elektronicky seiferta@knih-havirov.cz
do 3. 6. 2015.
Místo a čas konání:
14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

15.6.

Beseda s dobrovolníkem Danielem Litvanem
o škole v Dongobeshi na severu Tanzanie,
o jeho zážitcích z cest, národních parcích,
obyvatelích apod.
Místo a čas konání:
17.30 hod.
Studovna a čítárna, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

10.6.
KNIŽNÍ KLUB
Setkání nad knihou Burkett, E. - Golda.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

HRY NEJEN SE SLOVÍČKY

Přijďte nahlédnout, jak to vypadá v Peru
- kolébce civilizace Inků, nebo se můžete
zeptat Daniela Litvana
na
roční
pobyt
v Tanzánii, kde působil jako
dobrovolník ve škole v Dongobeshi.

Rozloučení se školou.
Místo a čas konání:
13.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

11.6.

Knižní klub pro vás připravil setkání
nad knihou „Golda“ od
E. Burketta a šikovné knihovnice
ze Šrámkovy si na vás nachystaly jedlé
květiny a pokrmy z nich, neváhejte
a přijďte ochutnat.

1.6.

17.6.

ROMAN DZIK - MÁ FOTOGRAFIE
KAMIL ÜBELAUER - DVĚ SESTRY

JEDLÉ KVĚTY V KNIHOVNĚ

Do akce 19. Setkání hornických měst
a obcí ČR se zapojila i naše knihovna, která ve své
pobočce Stálé výstavní expozici představí novou výstavu
„Retro a současnost v OKR“. Po dobu setkání bude mít
Stálá výstavní expozice upravenou provozní dobu.
„Za dveřmi školy“ je kniha, která zachycuje
autentický pohled do současného školství
očima mladé začínající pedagožky
od autorky Markéty Vignerové. Chcete se
dozvědět více nejen o této knize, přijďte
na její křest.
Více informací o probíhajících akcích uvnitř programu
nebo na www.knih-havirov.cz.

DOBROVOLNÍKEM

Zahájení
výstavy
Fotoklubu
Havířov.
Výstava potrvá do 30. 7. 2015.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

3.6.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

3.6.
PERU - KOLÉBKA CIVILIZACE INKŮ
Cestopisná přednáška Marka Kurce.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město

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

Povídání s ukázkami, ochutnávkou a kvízem.
Místo a čas konání:
od 13.00 do 17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

23.6.
ZA DVEŘMI ŠKOLY
Křest knihy Markéty Vignerové - Za dveřmi školy.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město

23.6.
LETNÍ ČTENÍ PRO DOSPĚLÉ
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

KVĚTY A MĚSTO

SPORT - zábavný vědomostní kvíz. Soutěží se

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

o drobné ceny!
Místo konání: Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2

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

TĚŠÍME SE NA DOVOLENOU, ČERVNOVÁ VÝROČÍ
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

ROMAN DZIK - MÁ FOTOGRAFIE A KAMIL
ÜBELAUER - DVĚ SESTRY
Fotografie členŮ Fotoklubu Havířov.
Kdy a kde: Do 19. 3. 2015, Mini galerie „Po schodech“
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Studovna a čítárna Městské
knihovny Havířov vyhlašuje
6.
ročník
fotografické
soutěže
pro
amatéry,
tentokrát pod názvem

Provozní doba Stálé výstavní expozice bude upravena
následovně:

Pátek 19. 6. 2015

14.00 - 22.00 hod.

Pravidla soutěže:
- do soutěže může fotografie přihlásit jen její autor,
- uveďte své jméno a kontakt (adresu, e-mail, telefon),
- soutěže se můžete účastnit max. dvěma snímky,
- ze soutěže jsou vyloučeni pracovníci MěK Havířov
a jejich rodinní příslušníci.
Fotografie zasílejte nejpozději do 31.8.2015 na adresu:
Městská knihovna Havířov, studovna a čítárna,
ul. Šrámkova 2a, 736 01 Havířov - Podlesí nebo
na e-mail: studovna@knih-havirov.cz
Fotografie budou vyhodnoceny a vystaveny
na webových stránkách knihovny a v hale Městské
knihovny Havířov na ulici Šrámkova 2. Vítězné fotografie
budou oceněny.

Sobota 20. 6. 2015

08.00 - 20.00 hod.

Neděle 21. 6. 2015

10.00 - 14.00 hod.

Výstava
pastelů
inspirovaných
pohádkami
a lysohorskými zákoutími.
Kdy a kde: Do 19. 6. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Ve dnech 1. 6. - 8. 6. 2015 bude výstavní expozice
z provozních důvodů UZAVŘENA.

Fotografie ve vědě - SPC MILSET

VERNISÁŽ VÝSTAVY RETRO A SOUČASNOST
V OKR

VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015

Ve dnech 19. až 21. 6. 2015 se v Havířově uskuteční
19. Setkání hornických měst a obcí ČR. (Více informací
na http://havirovske-vzpominani.cz/)

„SETKÁNÍ NA CESTÁCH“.

POHÁDKOVÝ SVĚT

Výstava vybraných fotografií oceněných v několika
soutěžích. U příležitosti jubilejního roku města
ji připravili mladí fotografové ze ZŠ s polským jazykem
vyučovacím v Havířově - Bludovicích (výstava bez
vernisáže).
Kdy a kde: Od 24. 6. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

Nové výstavní panely představí široké veřejnosti
významné doly Ostravsko-karvinského revíru, které byly
činné zejména v 50. - 60. letech 20. století.

Ve středu 10. června
2015 od 16 hodin
vás srdečně zveme
na vernisáž výstavy
Retro a současnost doly
Ostravskokarvinského revíru.

Od

2.

poloviny

června

si

mohou

čtenáři

NA VYŽÁDÁNÍ VYPŮJČIT KNIHY NA 2 MĚSÍCE.
Více
informací
o
změně
provozní
doby
o prázdninách na www.knih-havirov.cz a ve všech
pobočkách Městské knihovna Havířov.

DANIEL LITVAN - Rok mezinárodním
dobrovolníkem
v Tanzanii
Daniel Litvan působil v projektu
Evropské dobrovolnické služby
9 měsíců jako jeden ze dvou
Čechů v Tanzanii. Po celou dobu
pracovali jako jediní dva běloši,
ve
vesnici
Dongobesh,
v základní škole LEA. Přijďte si
poslechnout, kromě poznatků
z jiné kultury, také poutavé
povídání o cestování v této
exotické Africké zemi. Ve středu 10. 6. 2015 od 17.30
hodin ve studovně a čítárně na ul. Šrámkova 2.

