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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Vážení čtenáři,
přinášíme něco málo - teď již k pousmání - z historie Měsíce knihy, která se začala psát v
roce 1955, kdy proběhl první ročník. Vznik celé akce popisuje Oldřich Kapsa v časopise
Čtenář (1955) těmito slovy: "Jedním ze základních opatření k zlepšení propagace knihy má
být zvláštní akce, na níž se dohodlo ministerstvo kultury se Svazem čs. spisovatelů,
nakladatelstvími, knižním obchodem, masovými organizacemi, zvláště se zástupci
revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže a Svazu československosovětského přátelství a dalšími složkami. Po prostudování zkušeností ze Sovětského svazu a
některých lidově demokratických zemí, zvláště Polska, bylo rozhodnuto, že bude
každoročně jeden měsíc věnován nejširší propagaci knihy. Měsíc březen byl vyhlášen za
Měsíc knihy. Prvním úkolem je účinně pomáhat v tom, aby kniha pronikla do všech končin
vlasti, stala se potřebou denního života všech občanů, zvláště mládeže, a plnila tak v širší
míře své ideově výchovné poslání. Druhým úkolem je propagací a šířením literatury lépe
pomáhat řešit hospodářské otázky, zvláště na vesnici, to znamená dostat odbornou knihu
do rukou zemědělců, a v přípravách na oslavy 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou
armádou posilovat obranyschopnost obyvatelstva. Dalším úkolem je pomáhat v šíření
vědeckého světového názoru a účinněji propagovat politickou literaturu, zvláště spisy
klasiků marxismu-leninismu a Klementa Gottwalda."
A jaký bude letošní březen v naší knihovně? To se dočtete uvnitř mininovin... :-)
Vaše knihovna
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BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
1. Dárek pro všechny registrované
klienty a něco navíc!
Využijte celoroční nabídku hudebního
oddělení!
- v den Vašeho svátku Vám domů půjčíme
5 CD zdarma!!!
- tuto nabídku navíc doplní akce 1+1
zdarma. Na hudebním oddělení si můžete
ke každému půjčenému CD půjčit jedno
CD zdarma.
Bližší informace Vám podají pracovníci
hudebního oddělení.
2. V týdnu od 23. do 28. března
vyhlašujeme:
- čtenářskou amnestii prominutí poplatků
z prodlení za pozdě vrácené knihy
- registrace nových čtenářů zdarma
3. Noční dobrodružství s postavami
z knih Ondřeje Sekory
Noc s Andersenem
pátek 3. dubna od 18 hodin - sobota
4. dubna do 8 hodin
Zveme všechny děti, které jsou odhodlány
zhotovit si kostým z říše hmyzu,
nezaleknou se ani těžkých úkolů a poradí si
s všelijakými
překážkami, aby
přišly prožít noční
dobrodružství
s pohádkovými
postavami Ondřeje
Sekory.
Účast přislíbili: Ferda
Mravenec, Brouk
Pytlík, Beruška, Kuře Napipi a mnoho
dalších hrdinů.
Kdo se chce s námi vydat do pohádkových
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krajů, ať se rychle přihlásí, protože:
- přednostně od 23. února přihlašujeme
RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO, kteří
získali 5 razítek do svých legitimací
- ostatní děti přihlašujeme od 2. března
v dětských odděleních (ul. B. Němcové a
Zd. Fibicha)
Přihlašujeme děti, kterým je 6 - 9 let a jsou
registrovány v knihovně. Nutná je speciální
přihláška na Noc - osobně podepsaná rodiči
v knihovně! Při přihlášení obdržíte seznam
potřeb k přenocování.
Další informace:
volejte: 571 621 728, 571 623 662
mejlujte: detske@mekvalmez.cz,
indrakovazdenka@seznam.cz
4. Kniha mého srdce v knihovně
ve Valašském Meziříčí
Česká televize připravuje ve spolupráci s
Českým rozhlasem, Svazem českých
knihkupců a nakladatelů a s knihovnami
ČR pořad „Kniha mého srdce“ (KMS),
jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu
obyvatel České republiky. Od dubna do
října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus
televizních a rozhlasových pořadů, které
budou provázet hlasování veřejnosti o
nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí
řada známých herců, autorů, politiků,
zpěváků a dalších osobností, které vyjádří
svůj vztah k četbě i milovaných knihám.
Cílem celé akce není pouze hledání
nejoblíbenější knihy, ale především široce
pojatá popularizace četby, literatury,
vydávání knih a také činnosti knihoven.
Přijďte v dubnu do naší knihovny a
připojte se k této akci s námi, můžete
hlasovat prostřednictvím internetu,
případně můžete vyplnit anketní lístek
v papírové podobě.
Nejoblíbenější kniha bude vyhlášena
Českou televizí v říjnu v rámci akce Týden
knihoven.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
3. března - 31. března
výstava fotografií z akcí pořádaných
knihovnou
Ohlédnutí…
1. dubna - 30. dubna
výstava fotografií ČSOP Valašské Meziříčí
Člověk a krajina

Úterý 10. března v 18 hodin
Beseda s manžely Špillarovými
Oceánie - Perly Havajských ostrovů
Úterý 17. března v 18 hodin
Od jazzu k technu III - průlet dějinami
taneční pop music s Petrem Luljakem
Americké disco je stále šik - Chic a ti
druzí
poslechový večer
Úterý 24. března v 18 hodin
beseda s Jaroslavem Jindrou
30 let Rallye Dakar - z Afriky
do Ameriky
Úterý 31. března v 18 hodin
Beseda s PhDr. Janem Krbou
Lidové obyčeje na Valašsku
Úterý 21. dubna v 18 hodin
Od jazzu k technu III - průlet dějinami
taneční pop music s Petrem Luljakem
Deiter Bohlen - Italo Disco po Německu a
pár slov o europopu
poslechový večer
Úterý 28. dubna v 18 hodin
beseda s Dušanem Jiráskem a
Alexandrou Polákovou
Indie 2007 - putování z Gudžarátu a
Radžasthánu
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Na měsíc duben plánujeme cestopisnou
besedu s Liborem Burešem. Sledujte
aktuální informace v dubnovém Zpravodaji
města VM nebo na našich webových
stránkach - www.mekvalmez.cz .

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Eco, Umberto: Tajemný plamen královny
Loany
Ve svém románu se autor vrací především
do doby svého dětství a dospívání.
Protagonistou příběhu je šedesátiletý
antikvář Yambo, který se probudí z komatu
s těžkou amnézií a pamatuje si jen citáty
z literárních děl. Rozhodne se hledat vlastní
vzpomínky na půdě rodinného sídla v
bednách se starými rodokapsy, komiksy,
gramofonovými deskami a školními sešity.
Lustig, Arnošt: Bílé břízy
Próza z prostředí Pomocného technického
praporu, kam za vojáky noc co noc dochází
dívka z blízkého statku. Mezi ní a ji
odmítajícím hochem se vyvine ryze
milostný vztah. Kniha dříve nesměla vyjít
bez cenzurních zásahů a nyní se dostává
ke čtenáři v doplněném vydání.
Coelho, Paulo: Brida
Brida je skutečný příběh jedné
z nejmladších učitelek čarodějnické tradice.
Brida O'Fern, mladá Irka z Dublinu, se vždy
zajímala o mystiku. Díky ponaučením Mága
z Folku a své učitelky Wiccy se seznámí
s Tradicí Luny, je zasvěcena za jarní
rovnodennosti a poznává muže, s nímž chce
spojit svůj další život. Příběh Bridy, která
v osmdesátých letech minulého století hodlá
jít cestou duchovního hledání podle
dávných keltských tradic, spojuje autor
s osudem mladé Loni v posledních dnech
obléhání katarské pevnosti Montsegur
v Okcitánii 13. století.
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Ze sborníku O Poklad strýca Juráša 2008
Kamarádství bez hranic

Kouzelné slovo kamarád

Kamarádství je vztah pevný,
Žádný kámoš není levný.
Zůstanu mu vždycky věrný,
ať je bílý nebo černý.

Chodívám si za ním hrát.
Je to pro mě kamarád!

Mám jej rád a on mě taky,
Někdy ovšem přijdou mraky:
nemoc, spory, škola, hádky…,
časem se vše vrátí zpátky.
Náš vztah všemu zlému čelí,
nás dva nikdo nerozdělí,
ani lež a ani žert,
ani ďábel ani čert!
My jsme prostě skvělá dvojka,
spojuje nás velká spojka.
,,Říká se jí kamarádství!''
Kamarádka knihovna
Moudrosti a vědomosti,
tohle všechno v knihách je,
ať jsou o lvech, psech či kostech…,
všechno se v nich dozvíme.
Ale kde by ty knihy byly,
kdyby nocleh neměly?
Lidé by snad bez nich žili,
knihy by však zmizely.
Knížky ovšem jsou a budou,
čtenáři nepadnou nudou!
Knihovna je dobrá věc.
A to není žádný kec!!

A to neříkám jen tak.
Kamarádství je jak vlak!
Vagóny jsou radosti,
z komínků jdou starosti.
Chvíli stojí, pak zas fičí,
žádný hlas jej nepřekřičí.
Kámošství též nepřesekneš ani ty, on, já či Aleš!
Kamarád je prostě skvělý…!
,,Pro ty, co to nevěděli!''
Kdo ho nemá - ať už hledá.
ať je dítě hoch či děda!
______________________
David Teichmann
ZŠ Křižná, 8. třída

Nezapomeňte, 4. dubna začínáme!

Příští číslo mininovin vyjde v květnu!
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