Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov
www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 541

Program na červen 2015
Akce:
1. 6. od 14.00

Vyškov čte dětem
Mažoretky, živé překvapení ze ZOO Parku, ještě živější starý Lotrando
Jiří Pecha, vyškovské osobnosti, žongléři, hudba, mlsání, balónková show.
A hlavně čtení pohádek i dobrodružných příběhů pro děti! Tři míčky nebo
troje ponožky s sebou!
2. 6. v 16.30
Pocta Axelu Munthemu
Literární pořad s vernisáží výstavy autentických fotografií Villy Axela
Muntheho. Knihou o Životě a Smrti a Villou San Michele přítomné
posluchače provedou Karel Floryk, Ivan Pokorný a Ivo Boháč.
4. 6. v 16.30
Pojďme si zazpívat…
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.
5. 6. od 16.00
Knižní novinky v Literární kavárně
Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.
11. 6. v 9.00
A3V: Kulturně náboženský fenomén poutí a vybraná poutní místa
Seminář A3V vede prof. PhDr. Miloslav Pojsl, UP Olomouc. Vstup na
permanentku nebo 40 Kč.
12. 6. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně
Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.
12. 6. v 16.30
Jan Řezi – Nostalgie
Vzpomínky, emoce, písničky. Živé vystoupení s velkoplošnou projekcí.
15. 6. v 16.30
Mistr Jan Hus – člověk v dějinách
Přednáška prof. dr. Petra Čorneje, DrSc., který patří k našim nejvýznamnějším
znalcům Husova díla a husitství vůbec. Moderuje Dr. Ivan Pokorný.
17. 6. v 16.30
Karmalogie – čísla řeknou vše
V datu narození máte vše o svém životě. Přednáší Eva Matulová. Vstupné
40 Kč.
19. 6. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně
Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.
24. 6. 9.00-17.00 Bazar knih před knihovnou
Přijďte si levně nakoupit knihy darované či vyřazené z naší knihovny.
25. 6. v 9.00
Slavnostní ukončení Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory
Jako host vystoupí Jožka Šmukař se svými hudebníky.
Vstup na permanentku nebo 80 Kč.
26. 6. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně
Prezentace nových knih, které si můžete ihned vypůjčit.

Dětské oddělení:
3. 6. v 10.00

8. 6. v 16.30
6. 5.–19. 6.

S kočárkem do knihovny
Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na
téma – Pejsek v rodině s dětmi. Přednáší Mgr. Martina Fialová. S dětmi si
hrají a čtou knihovnice. Možná přijde i pejsek…
Hrátky s Večerníčkem
Zábavný podvečer pro ději a jejich rodiče.
Pravěk – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Vyškově.

T-klub
Každou středu od 15.00 do 18.00 hodin Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

Výstavy:
30. 4.–17. 6.

18. 6.–9. 9.

Z našich ateliérů: Dagmar Sochorová – Tapiserie
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii
výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.
Z našich ateliérů: Alice Estefányi – Tapiserie a vlněné koláže
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii
výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny.

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.
Víte, že Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádá a poskytuje také:
 aktivizační programy – trénink paměti
a kroužek zábavné logiky
 besedy, hry, soutěže pro děti a mládež v dětském oddělení a T-klubu
 internet pro veřejnost
 služby a integrační programy
pro handicapované spoluobčany
 rozvoz knih imobilním čtenářům
 on-line katalog – rezervace, prodlužování výpůjční doby, služba SDI (informace
o novinkách dle zadaných kritérií)
z pohodlí domova
 vypracování rešerší, bibliografické
a faktografické informace
 meziknihovní výpůjční službu (chci si půjčit knihu z jiné knihovny)
 bezbariérový přístup do všech prostor
 Wi-Fi
 půjčování deštníků, brýlí, tašek
Chcete mít stálý přehled o našich nových službách, akcích a knižních novinkách v našem fondu?
Staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com/Knihovna Vyskov nebo nám poskytněte svou emailovou adresu, na kterou Vám budeme informace pravidelně posílat.

