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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Vážení a milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás malé počteníčko o všem, co se děje v Městské
knihovně Valašské Meziříčí. Budeme Vás informovat o akcích a výstavách, které připravujeme, zajímavých knihách, službách. Přidáme něco
zajímavostí, něco z tvorby a nápadů našich čtenářů. Uvítáme Vaše příspěvky - připomínky, kresby, nápady. Přesvědčíte se, že knihovníci nejsou šedivé myši zalezené mezi regály, ale že jsou to lidé, kterým smysl
pro humor není cizí a často i vážné věci vidí z té úsměvné stránky. Věříme, že budete každé nové číslo našich mininovin netrpělivě vyhlížet
a že naše mininoviny nebudou mít jepičí život.
Vaše knihovna
P.S. Chcete být slušným člověkem? Čtěte!
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SLZA VALAŠSKÉ MADONY
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chlubit s vlastnoručně upečeným závinem s rozinkami a ořechy. Byl vynikající. Patřil ke
knihovně tak, jako k ní patří
knihy. Často se čekalo se začátkem přednášky až dorazí z kotárů náš Brožek, potom teprve
mohla začít.
Už se nedočkáme. Náš Brožek
chodí někde daleko po nebeských kotárech a vybírá strom
pro svou příští sochu.
31. ledna 2005 se na tváři
Valašské Madony objevila slza.

Akademický sochař Ambrož
Špetík patřil k Městské knihovně ve Valašském Meziříčí tak,
jako k ní patří socha Valašské
Madony. Chodil do knihovny
na každou besedu a přednášku,
dokonce byl jediným mužem
mezi ženami na lékařské přednášce “Péče o budoucí matku”.
Často přicházel za knihovnicemi a dobíral si je laskavým humorem. Dokonce se přišel po-
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fotografie z předešlé akce v knihovně
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Městská knihovna ve Valašském Meziříčí
a Klub dětských knihoven SKIP se
připojují k oslavám 200. výročí narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena společnou akcí k podpoře
dětského čtenářství a propagaci soustavné četby dětí NOC S ANDERSENEM,
která proběhne v předvečer
Mezinárodního dne dětské knihy
1. dubna 2005.
V Městské knihovně ve Valašském Meziříčí uskutečníme tuto akci s podtitulem:

Akce je připravena pro děti ve věku 6-10 let, registrované v knihovně.
Připraven je zajímavý program, ve kterém budou děti pomáhat Shrekovi
osvobodit princeznu Fionu. V rámci programu si zasoutěží a prožijí mnohá
dobrodružství. Před usnutím si přečteme, ale co to bude, se dozvíte až
v knihovně. Pro účast dětí je nutná rodiči v knihovně podepsaná přihláška.
Přihlašujeme od 1. března v dětském oddělení.
Další informace volejte: 571 621 728
mailujte: detske@mekvalmez.cz
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

AKCE BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU

Středa 23. února v 18,00 hod.
Klub zdraví - Zdravé město
“ZDRAVOTNÍKEM NA SRÍ LANCE”

V týdnu od 21. 3. do 25. 3. 2005
vyhlašujeme ČTENÁŘSKOU AMNESTII
(promineme poplatky za upomínané knihy)
a 1 hod. Internetu zdarma.

Čtvrtek 24. února v 18,00 hod.
Česká křesťanská akademie
ThDr. Jakub Doležel
“ZÁVAZNÉ ETICKÉ OTÁZKY SOUČA SNÉHO SVĚTA”

Čtvrtek 24. března v 16.hod. v čítárně
Klub důchodců
Knihovna jak ji neznáte -Intimní zpověď
knihovníka

Úterý 8. března v 18,00 hod.
Beseda s prof. Jiřím Demlem
UMĚLECKÉ NOVOROČENKY 2005
Čtvrtek 10. března v 18,00 hod.
Poslechový večer s Jiřím Černým
“HANA HEGEROVÁ - PRVNÍ MEZI
ŠANSONIÉRKAMI”
Úterý 15. března v 18,00 hod.
Manželé Špillarovi vyprávějí
“AFRIKA, JINÝ SVĚT”
Cestování po Jihoafrické republice, Namibii a Botswaně. (s promítáním diapozitivů)
Čtvrtek 17. března v 17,30 hod.
Přednáška
Lidová strana Valašské Meziříčí,
lektoři Sdružení za dětský život, Jihlava
“VÝVOJ A PROBLÉMY ČLOVĚKA
V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ”
Úterý 22. března v 18,00 hod.
Večer s PhDr. Vladimírem Klímou,
autorem knihy DOBŘÍ DUCHOVÉ A
DÉMONI
O západoafrické mytologii a náboženství
Úterý 29. března v 18,00 hod.
Přednáška Ing. Igora Indrucha, Csc.
“EUROREGIONY A TURISTICKÝ
RUCH”
Jak se mění turistický a cestovní ruch na
Valašsku. (s dataprojekcí)

VÝSTAVY - vestibul knihovny
otevřeno po - pá v době půjčování
1. 2. - 28. 2. Práce dětí ŠD ZŠ Křižná
CHYTRÁ HLAVA - ŠIKOVNÉ RUCE
1.3. - 31. 3. Milan Kročil - Sbírka pivních
tácků: POSAĎTE SE, UŽ JE PROSTŘENO
SLUŽBY
V knihovně můžete využít elektronickou
sbírku právních informací ASPI, která obsahuje texty všech právních předpisů v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností
porovnání změn od roku 1945, veškerou judikaturu a stanoviska soudů. Sbírka je pravidelně aktualizována a zákony si můžete
nechat i vytisknout. Sbírku zákonů v tištěné
podobě evidujeme od roku 1989.

ZMĚNA POPLATKŮ K 1.2.2005
Z důvodu zvýšení cen za poštovní služby,
jsme nuceni zvýšit tyto poplatky:
Upomínky:
1.upomínka 10,- Kč (neposílá se)
2.upomínka 20,- Kč
3.upomínka 30,- Kč
4.upomínka 50,- Kč
Oznámení o rezervaci knih, časopisů:
korespondenčním lístkem 8,- Kč
SMS
3,- Kč
e-mailem
3,- Kč
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CO VŠE PŮJČUJEME KROMĚ KNIH,
ČASOPISŮ, CD... ZAPOMÍNÁTE?
Přišli jste si do knihovny přečíst a vybrat
knihu či časopis a zapomněli jste si vzít
brýle? Nevadí, brýle s příslušnými dioptriemi vám rádi půjčíme.
Začne pršet a vy jste si zapomněli vzít deštník? Nevadí, půjčíme vám deštník, který v
knihovně někdo zapomněl a už si jej nevyzvedl.

VYMETENO ZPOD REGÁLŮ
Přijde vnouček za babičkou, která pracuje
v knihovně a ptá se knihovnice u pultu:
”Prosím Vás, je tu babička?” Knihovnice
přehlédne regály a odpoví:”Babička je
půjčená a vrátí se asi za měsíc!”
Malý čtenář:”Paní knihovnice, mohla byste
mi půjčit knihu od Ferdy Mravence?”
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Z TVORBY MALÝCH ČTENÁŘŮ
Poezie
Michaela Putalová, 5.C ZŠ Křižná
Za polárním kruhem
Za polárním kruhem
zápolili pstruh s pstruhem,
litý boj, marné snažení,
když oba byli mražení.
Sněhem, vichrem...
Sněhem, vichrem, vánicí,
kráčel kocour s kočicí.
Huňatí, srstnatí,
ti se v bouři neztratí.
Jaro
Křičí racek nad vodami,
líska voní jehnědami.
Děti, zima už je pryč,
rozkvetl nám petrklíč.

MINISOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
V průčelí krásenské radnice je kopie fresky Svatého Floriána. Víte, kde je originál? Správnou odpověď a adresu napište
a předejte do konce února do Městské
knihovny. 5 vylosovaných výherců získá
1 hodinu Internetu zdarma.
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