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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
“únor bílý pole sílí” už tak docela neplatí. Teploty jarní, zelená tráva,
nabíhající pupeny na stromech a keřích, sníh jen na horách a to ještě umělý.
Takže jaro už je tady. Andersenův pohádkovník (Fabularius Andersen),
stromek, který zasadili malí čtenáři městské knihovny 1. 4. 2005 u příležitosti
200. výročí narození dánského pohádkáře H. CH. Andersena před dětskou
knihovnou začíná rašit a můžeme předpokládat bohatou úrodu pohádek.
Vaše knihovna.
PS.
Tak ať se v letošním roce urodí nejen pohádky, ale také ……

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Noc s Andersenem a pohádkami
Karla Čapka
Začátek je v pátek 28.3.2008 v 18:00 hod.
v Městské knihovně na ul. Zdeňka Fibicha
(Domeček). Konec akce je v sobotu ráno v
8:00 hod.
Pro všechny malé děti, které chtějí vědět
co se děje v knihovně, když se zavřou dveře
za posledním čtenářem, zda stránky knih
neopustí princezny, draci či skřítci a nehrají
mezi regály na honěnou, připravujeme
tradiční nocování s Andersenem. Letos už po
šesté je pro děti připravený program plný
příběhů a dobrodružství tentokrát na motivy
pohádek Karla Čapka. Setkáme se s
p o š ť ák e m K o l b ab o u , l o u p ež n ík e m
Lotrandem, kouzelníkem Magiášem i
princeznou Solimánskou. Kromě
společného čtení nás čeká spousta her a
pohádkových dobrodružství.
Všichni Rytíři řádu čtenářského, kteří
získali do svých rytířských legitimací
alespoň 5 razítek, mají přednostní právo se
na Noc zaregistrovat.
Noc s Andersenem je určena dětem od 6
do 10 let, ale je potřeba se na akci včas
přihlásit! Rodiče musí přihlášku v knihovně
osobně podepsat. A na závěr jeden úkol pro
přihlášené: Každý spáč si kromě pyžama,
spacáku a karimatky, přinese také kostým
pohádkové postavy.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Kate Mosse: Labyrint
Zapomenutá jeskyně Labyrint symbolizuje
pradávné hledání skutečného Grálu...
Inteligentní historicko-dobrodružný román,
štědrý v historickém rámci i v intimních
ožehavých detailech.
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Michal Viewegh: Andělé všedního dne
Pro dvaapadesátiletého Karla z pražských
Nuslí je úterý 5. září 2006 posledním dnem
jeho života, ale to zatím vědí jen andělé...
Mladá vdova, učitel autoškoly, sebevrah a
čtyři andělé - to jsou možná trochu
překvapiví protagonisté této knihy. Novela
vypráví příběh jediného dne, na jehož konci
se tři lidské osudy spojí v jeden.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 4. března v 18,00 hod.
Josef Honz a Martin Vejmělka
“Himaláj na kole”
s dataprojekcí
Středa 5. března v 18,00 hod.
Tajemství čínské medicíny
Přednáší Bc. Vladimír Flegel
“Žaludek a slinivka, slezina”
Úterý 11. března v 18,00 hod.
Přednáška ing. Jiřího Many
“Evropská unie – aktuálně”
Úterý 18. března v 18,00 hod.
Beseda s PhDr. Janem Krbou
“Velikonoce na Valašsku”
Středa 19. března v 18,00 hod.
Klub zdraví
MUDr. Ľubica Cibičková
“Alergie – nevyhnutelné zlo naší doby?”
Úterý 1. dubna v 18,00 hod.
Manželé Lenka a Václav Špillarovi
“USA – nejnavštěvovanější parky”
s dataprojekcí
Středa 9. dubna v 18,00 hod.
Ilona Chromcová
“Přednáška o čínské medicíně TIAN SHI”
s prezentací výrobků
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Středa 16. dubna v 18,00 hod.
Klub zdraví
Petr Pimek
“Stres a komunikace”

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
4. března – 31. března
Ondřej Vrla
“Tanec trochu jinak”
1. dubna – 29. dubna
Martin Fišnar
“Zanskar”

BMI - BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU
10. – 14. března od 14 hod.
TÝDEN ČTENÍ na dětských
odděleních (ul. B. Němcové
a Zd. Fibicha)
pondělí – Valašské pověsti čte teta Maňa
úterý – Strašidelné odpoledne. Přijďte se
bát…
středa – Záhada v knihovně. Pátrá Sherlock
Holmes…
pátek – Co mašinky vyprávěly?
17. – 22. března
TÝDEN INTERNETU
Internet opravdu pro všechny – pro seniory,
nezaměstnané, rodiče na mateřské
dovolené, zdravotně postižené a všechny
ostatní – ZDARMA
Základy práce s PC a Internetem – důležité
se předem objednat
- Registrace nových čtenářů zdarma
- Čtenářská amnestie – prominutí poplatků
za pozdní vrácení knih
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Čtvrtek 27. března v 16 hodin v čítárně
Setkání s Klubem důchodců
Ivana Fojtů – “TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI”
Pátek 28. března v 18 hodin
oddělení pro děti a dospělé Zd. Fibicha
(SVČ Domeček)
“NOC S ANDERSENEM” a s pohádkami
Karla Čapka
přihlášky osobně na dětských odděleních od
1. března

ZAČÍNÁME KOPÍROVAT BAREVNĚ! :-)
Od února jsme rozšířili nabídku svých
služeb. Kromě zhotovování černobílých
kopií nabízíme také barevné kopírování do
formátu A3.
Kopírování černobíle:
A4 2,- Kč
A4 oboustr. - 4,- Kč
Kopírování barevné:
A4 22,- Kč
A4 oboustr. - 40,- Kč

A3 4,- Kč
A3 oboustr. - 6,- Kč
A3 44,- Kč
A3 oboustr.- 80,- Kč

Kromě toho připomínáme, že v naší
knihovně můžete využívat skener
(skenování dokumentů, fotografií i
diapozitivů), případně si své práce nechat
pěkně svázat do kroužkové vazby.
Skenování - za každou započatou
půlhodinu 10,- Kč
Kroužková vazba 25,- Kč

Výhodnější internet pro registr. čtenáře
- registrovaní uživatelé - 30 minut zdarma
dále pak 0,50 Kč / 1 min.
- neregistrovaní uživatelé - 1,- Kč / 1 min

Městská knihovna Valašské Meziříčí
Přinášíme další vítězné práce ze soutěže
“O POKLAD STRÝCAJURÁŠA”:
Jsem jako ....
Jsem jako voda, které si nikdo nevšímá.
Jsem jako vítr, který nikdo nevnímá.
Jsem jako list, který nikdo nevidí.
Jsem jako sluneční paprsek, kterému
všichni závidí.
Jsem jako vlčí mák na polí,
se kterým vítr zápolí.
Jsem jako měsíc na nebi,
daleko vzdálen od lidí.
Jsem jako daleké moře,
krutě snáším své hoře.
Jsem jako hluboký oceán,
celý svět někdy proklínám.
Jsem jako modré nebe,
ztratím se, když nemám tebe.
Jsem jako malé ptáče,
vypadlo z hnízda a pláče!
Jsem jako ryba na souši,
každému totiž odpouštím.
Nevíte, kolik mám slov,
zato vaše vám vždy přijdou vhod.
Myslíte si, že jsem krutá?!
Jsem jako poušť, smutná a suchá.
Múza
I když vím že je to směšný
a lidi jsou někdy děsný
když se mi spát vůbec nechtělo
políbila mě múza na čelo
Bylo to krásné políbení
takové ani od milovaného není
a v záblesku jedné vteřiny
půlnoc odbíjely hodiny
já vzala tužku pero
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a rozestoupiv šero
jsem začala psát
bylo to něco jako atentát.
Verše mě bily jako děla
rýmy mě pohltily docela
byl to jen kratičký okamžik
já budu asi skorobásník
nebrečte jako pětileté děcko
protože tohle by bylo prozatím všecko
Marie Hrušková, 14 let
ZŠ Loučka, 9.třída
Cestovní agentura ČAS
Chcete někam daleko do lesa?
Pojďte do Amazonského pralesa.
A co třeba k Jaderskému moři?
Nebojte, nevystraší Vás tam žádní tvoři.
Co takhle největší poušť světa?
Vyrážíme na konci léta.
Ptáme se Vás, tetičko,
máte nějaké přáníčko?
Chtěla bych jet na Krétu
a vzít s sebou tetu Květu.
My po Vás žádné peníze nechceme,
krásnou dovolenou Vám přejeme.
Anna Grygaříková, 13 let
Střední škola Kostka Vsetín
Nikola Klanicová, 12 let
ZŠ Lešná
Příští číslo mininovin vyjde v květnu!
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