PRÁZDNINOVÁ POHODA, PRÁZDNINOVÁ VÝROČÍ
Tematické výstavky knih.
Kdy a kde: celé prázdniny, Oddělení pro dospělé,
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

ČTENÍ A TVOŘENÍ - TVOŘÍME KNIŽNÍ HRDINY

7.7.
PRÁZDNINOVÉ ÚTERKY
Hádanky, hry, kvízy, tvoření a čtení.
Místo a čas konání:
od 10.00 do 16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

9.7.
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY
Hádanky, hry, kvízy, tvoření a čtení.
Místo a čas konání:
od 10.00 do 16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně

28.7.
PRÁZDNINOVÉ ÚTERKY
Hádanky, hry, kvízy, tvoření a čtení.
Místo a čas konání:
od 10.00 do 16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá

30.7.
PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY
Hádanky, hry, kvízy, tvoření a čtení.
Místo a čas konání:
od 10.00 do 16.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně

LIDÉ
Výstava fotografií básníka a fotografa Libora Čiháka
z Nejdku u Karlových Varů. Srdečně zveme.
Kdy a kde: od 16. 7. 2015, podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí
Studovna a čítárna Městské knihovny Havířov vyhlašuje
6. ročník fotografické soutěže pro amatéry, tentokrát
pod názvem SETKÁNÍ NA CESTÁCH. Více informací
uvnitř programu a na webových stránkách
www.knih-havirov.cz.

JAK VIDÍM SVĚT
Výstava fotografií studentů gymnázia Studentská
v rámci akce „Horní gympl má talent“.
Kdy a kde: celé prázdniny, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí

Do konce prázdnin potrvá výstava dětských prací
z projektu "Čtení a tvoření - tvoříme knižní hrdiny",
tentokrát zaměřené na postavičky ilustrátora Zdeňka
Smetany. Vše, co vytvořily děti MŠ, ZŠ i jednotlivci,
můžete vidět ve vestibulu i dětském oddělení. Vezměte
své děti či kamarády a přijďte si prohlédnout
Rákosníčky, Křemílky, Štaflíky a jiné oblíbené kreslené
hrdiny!
Kdy a kde: celé prázdniny, Oddělení pro děti,
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

ROMAN DZIK - MÁ FOTOGRAFIE A KAMIL
ÜBELAUER - DVĚ SESTRY
Fotografie členů Fotoklubu Havířov.
Kdy a kde: do 30. 7. 2015, Mini galerie „Po schodech“
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

FOTOGRAFIE VE VĚDĚ - SPC MILSET
Výstava vybraných fotografií oceněných v několika
soutěžích. U příležitosti jubilejního roku města
ji připravili mladí fotografové ze ZŠ s polským jazykem.
Kdy a kde: Do 24. 7. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město

KRAFTÍME - zábavný vědomostní kvíz o ceny.
Tentokrát jsme si vzali na mušku herní hitovku Minecraft.
Místo a čas konání:
celé prázdniny
Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí
MOŘSKÝ KVÍZ - soutěžíme o drobné ceny.
Místo a čas konání:
celé prázdniny
Odd. pro děti a dospělé, ul. G. Svobody 14, Šumbark

LETNÍ VESELÉ DOPLŇOVAČKY
Místo a čas konání:
celé prázdniny
Odd. pro děti a dospělé, ul. U Jeslí 2, Šumbark

VLASTIVĚDA PRO DOSPĚLÉ - soutěžíme o drobné
ceny.
Místo a čas konání:
celé prázdniny
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí

„Naši milí čtenáři, užijte si prázdnin i dovolených
a nezapomeňte si s sebou přibalit také pěknou knihu.“

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.

VÝSTAVA RETRO A SOUČASNOST V OKR
Ve Stálé výstavní expozici
probíhá
výstava
"Retro
a současnost - doly Ostravskokarvinského revíru". Vystaveny
jsou také fotografie z výstavby
Havířova.

Upozornění pro návštěvníky
Ve dnech 13. - 29. 7. 25015 je expozice UZAVŘENA.
Těšíme se na vás opět v srpnu.

PRÁZDNINOVOU PŮJČOVNÍ DOBU celé Městské
knihovny Havířov naleznete na webových stránkách
knihovny: www.knih-havirov.cz, nebo ve všech
pobočkách.
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015

Městská knihovna Havířov vám přináší několik tipů
na prázdniny. Nejen, že si po dobu letních měsíců můžete
zapůjčit tištěnou knihu na 2 měsíce, ale také máte
možnost si stáhnout e-knihu, nebo si zapůjčit audioknihu
či tematický kufřík.

E-KNIHY NA DOVOLENOU VÁM NEZABEROU
MÍSTO V KUFRU
Každý rok mnozí z vás čtenářů řeší dilema, kolik knih
si zapůjčit na dovolenou, aby se vešly do vašeho
zavazadla a mohly jste si ještě k tomu něco přibalit.
Víme, že vás neuspokojí jedna tlustá kniha, ale je jich
potřeba hned několik. Proto máme pro vás řešení
„ E-KNIHY“. S e-knihami ušetříte místo v kufru a třeba
dodržíte povolenou váhu zavazadla do letadla 15 kg.

KDE TO S TIŠTĚNOU NEBO ELEKTRONICKOU
KNIHOU NEJDE, MŮŽETE S AUDIOKNIHOU
Audiokniha je moderní alternativa ke čtení klasické
papírové knihy či e-knihy. Je kompletně načtena nebo
převyprávěna známými osobnostmi, především herci.
Hlavní výhodou audioknih je možnost poslechu
v situacích, kdy čtení není možné, např. na cestách
v autě, před spaním, při práci, na výlet… V knihovně
nabízíme audioknihy ze všech žánrů.

PRÁZDNINY S TEMATICKÝM KUFŘÍKEM
Využijte tematické kufříky pro společné rodinné čtení,
poznávání, zábavu a přijďte si je k nám zapůjčit.
V kufřících najdete knihy, hračky, didaktické pomůcky,
společenské hry a další zajímavosti, vztahující
se k daným tématům.
Více informací k nabízeným službám:
http://www.knih-havirov.cz/clanek/3923-prazdniny-se-knihou-audioknihou-a-tematickym-kufrikem/

BALABÁN, Jan
DONOGHUE, Emma
EKLUND, Sigge
FOENKINOS, David
HANKA, Zdeněk
HELPRIN, Mark
HOOPER, Emma
LYNDON, Robert
MATSON, Morgan
MILLAR, Paul
MILLER, Derek
PARKS, Adele
SETTERFIELD, Diane
ŠŤASTNÁ, Barbora
VIČAR, Michal
WHITTON, Hana

BRAUNOVÁ, Petra
ČERNÁ, Olga
FRY, Michael
KRÁL, Rudolf
LECREUX, Michele
McCANN, J.
PAVÉSKOVÁ, Zuzana

Zeptej se táty
Pokoj
Labyrint
Něžnost
Severně od šedesáté páté
Zimní příběh
Etta a Otto a Russell a James
Cesta sněžných ptáků
Amy & Roger
Skotsko po česku
Norsko v noci
Život té druhé
Třináctý příběh
Šťastná kniha
Embéčkem kolem světa
Moje anglická babička

3333 km k Jakubovi
Klárka a 11 babiček
Povedená partička
Ema a pusinkový lupič
Příručka pro kluky dobrodruhy
Gumičkování: Duhová zábava
Barevné pokusy netopýrka
Pierra
PECHAROVÁ, Lenka
134 výletů za zvířátky
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana Chechtavé pohádky
ROTH, Veronica
Divergence
ROŽNOVSKÁ, Lenka
Mobilmánie v pohádkové říši
RUSKOVÁ, Dana
První velký případ
SOUKUPOVÁ, Petra
Bertík a čmuchadlo
VÁLKOVÁ, Veronika
Mezi piráty

