Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 541

Program na listopad 2018
Akce:

Čt 1. 11 v 16.30
Po 5. 11. v 10.00
Po 5. 11. v 9.00
Po 5. 11. v 16.30
Út 6. 11. v 16.30

St 7. 11. v 16.30
Čt 8. 11. v 16.30

Pá 9. 11. v 16.30

Po 12. 11. v 16.30

Út 13. 11. v 16.30
Po 19. 11. v 16.30

Pojďme si zazpívat…
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.
Angličtina pro seniory
Další lekce kurzu, dále zpravidla každé pondělí. Informace ve studovně.
Jižní Morava čte
Beseda s malířem, ilustrátorem, autorem komiksů a tvůrcem autorských
knih Pavlem Čechem. Vstup zdarma. Spolufinancováno Jm krajem.
Literární čaj s Petrem Janečkem
Beseda s pražským etnologem, folkloristou a spisovatelem. Vstup pro členy
Klubu přátel KKD zdarma, ostatní 50 Kč.
Moravsko-rakouské vztahy za vlády krále Václava I.
a Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
Přednášku historika PhDr. Jiřího Kacetla uvádí Dr. Ivan Pokorný
a Dr. Karel Floryk. Vstupné 20 Kč.
Čeština pro všechny
Druhá lekce kurzu českého jazyka s Erikou Hanáčkovou.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč.
Hrátky s pamětí
Další lekce tradičního kurzu trénování paměti pro zájemce
od 15 do 115 let. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné
50 Kč. Brýle a psací potřeby s sebou.
Oldřich Klobas: skaut – politický vězeň – spisovatel
Komponovaný pořad o životě a díle významného autora literatury faktu
k jeho nedožitým 85. narozeninám. Nakladatelství Academia k této
příležitosti připravilo již třetí vydání jeho knihy Jak se chodí v laně.
Tři židle
Fyzické předmětové divadlo s edukativním přesahem na téma demence
Alzheimerova typu. Koná se za podpory Tři brány, komunitní nadace pro
vědění, umění a civilizaci, Vyškov. Vstupné 40 Kč.
Rýhy, čáry, knihy
Vernisáž výstavy a autorské čtení Petra Čermáčka v rámci Dne poezie.
Nové poznatky o vojenských nemocnicích v 18. a 19. století
Přednáška Ing. Jaroslava Janúška.

Út 20. 11. v 16.30 Večery pod lampou – Knihy Bohumila Hrabala ve filmu
Jak se povedlo osmi režisérům převést do filmové podoby osobité dílo
Bohumila Hrabala? Neztratili se Hrabalovi "pábitelé" ve filmových
přepisech? Dovíte se na akci Klubu přátel KKD. Vstup zdarma.
Čt 22. 11. v 16.30 Hrátky s pamětí
Další lekce tradičního kurzu trénování paměti pro zájemce
od 15 do 115 let. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné
50 Kč. Brýle a psací potřeby s sebou.
Pá 23. 11. v 16.30 Včelí produkty a apiterapie
O využití medu, propolisu, mateří kašičky, vosku a jedu pro zdravější způsob
života přednáší Petr Příkazský. Ve spolupráci s ZO ČSV Vyškov.
Po 26. 11. v 16.30 Císařská silnice a její význam v roce 1805
Videodokument s průvodním slovem Aloise Klevety. Ve spolupráci
s Slavkovské bojiště – Austerlitz, zájmové sdružení právnických osob.
Út 27. 11. v 16.30 Mýtus zvaný Stonehenge
Astronomická observatoř? Pohřebiště? Starověký chrám k uctívání bohů?
S polemikou o účelu této megalitické stavby vás seznámí RNDr. Petr Hájek.
St 28. 11. v 16.30 Pomáhám, ale kdo pomůže mně?
Vzájemně si vyměníme nasbírané zkušenosti, probereme úskalí, která
péče o blízkého přináší, a pokusíme se poradit, jak na stresové situace.
Pořádá Charita Vyškov.
Čt 29. 11. v 17.00 Low Cost Travel
Jak projet Evropu za pár kaček? Seminář „v novém“ vede Slávek Král.

Dětské oddělení:
Pá 2. 11. v 9.30

S kočárkem do knihovny
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené ve Velkém sále.
Tentokrát na téma tvoření z přírodnin pro nejmenší.
Po 5. 11. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. Výtvarné
činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.
St 14. 11. v 10.00 Raníček
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. Výtvarné
činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.
St 21. 11. ve 14.00 Kutikulín
Výtvarné odpoledne pro děti od 6 let.

T-klub:

Út 6. 11. 14.00-16.00
Čt 8. a 22. 11.
13.30-16.00

Máš pod čepicí?
Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity! Těšit se můžete na řadu
logických cvičení. Od 11 let.
Xbox Battle
Xbox čeká, pojďte si zahrát! Zájemci si mohou rezervovat konkrétní
čas hry nejpozději do 16.00 v den před konáním akce. Více informací
a pravidla naleznete v T-Klubu nebo na Facebooku. Od 11 let.

Út 13. 11. 14.00-16.00

Út 20. 11. 14.00-16.00

Út 27. 11. 14.00-16.00

Workshop: Nezabloudíš!
Baví Vás čtení a literatura, ale nevyznáte se v knihovně? Nevadí,
workshop je tu pro Vás! Vyzkoušíte si i vyhledat své oblíbené knihy
a autory v katalogu knihovny! Od 11 let.
Knižní kvíz
Milujete knihy? Baví Vás filmy? Ověřte si své znalosti v naší týmové
soutěži. Svůj tým přihlašujte hry nejpozději do 16.00 den před
konáním akce. Více informací a pravidla naleznete v T-Klubu nebo na
Facebooku. Od 11 let.
Čtenářský klub
Setkání nejen milovníků knih, vášnivých čtenářek a nadšených
knihomolů. Přijďte si popovídat o svých oblíbených knihách,
autorech a žánrech.

Každou středu Klub deskových her 13.00-18.00 bez rozdílu věku.
V době konání akci je XBox vypnutý, pokud není uvedeno jinak.

Výstavy:

1. 11. – 21. 12.
1. 11. – 30. 11.
1. 11. – 21. 12.

Světy outsiderů
Výstava fotografií Pavla Konečného v prostorách knihovny.
Legionářská anabáze v kresbách Josefa Kachlíka
Výstava ve 2. podlaží knihovny.
Rýhy, čáry, knihy
Výstava kreseb a grafik Petra Čermáčka ve Velkém sále.
Prohlídky pouze mimo konání akcí.

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.

Sledujte nás na www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov
a www.instagram.com/knihovnavyskov

Oddělení pro dospělé čtenáře je prostorově i personálně největším pracovištěm
knihovny a nachází se na druhém podlaží a tzv. galerii.
Čtenářem se může stát osoba starší 15-ti let, která se registruje dle platného
Knihovního řádu a zaplatí roční poplatek.
Ve volných výběrech naleznete rozsáhlou nabídku beletrie a naučné literatury,
dále internet pro veřejnost (celkem 12 stanovišť), kde je registrovaným čtenářům
umožněn bezplatný přístup.
V místnostech oddělení a na tzv. podestě jsou umístěna celkem tři informační
místa, kde vám pracovníci knihovny rádi pomohou s vyhledáním konkrétního titulu
nebo poradí s výběrem vhodné literatury dle vašich požadavků. Pro orientaci a
vyhledávání potřebných titulů slouží čtenářům 5 počítačů s katalogem dokumentů,
tzv. on-line katalogem.
Beletrie je uložena abecedně podle prvních dvou písmen z příjmení autora. Zvlášť
vyčleněny jsou úseky poezie, dramata, cizojazyčná literatura, knihy z lékařského
prostředí, detektivky, dobrodružná literatura, sci-fi a fantasy, romány pro ženy a
dívčí romány. Pro lepší orientaci ve fondu a v nabízené literatuře slouží čtenářům
piktogramy a tematické seznamy. V naučné literatuře jsou knihy stavěny podle
Mezinárodního desetinného třídění (MDT).
Výpůjční doba knih je 1 měsíc, časopisů 1 týden, a pokud na knihu není rezervace,
lze výpůjčku dvakrát prodloužit.
Na vypůjčenou knihu lze vytvořit rezervaci, po jejím návratu čtenář obdrží
upozornění k vyzvednutí knihy (obojí zpoplatněná služba viz ceník a časté dotazy).
Součástí služeb oddělení pro dospělé je donášková služba pro imobilní a zdravotně
znevýhodněné seniory.
Půjčovní doba
po, út, st, pá: 9.00 – 18.00
čtvrtek: 13.00 – 18.00
sobota: 9.00 – 11.30

