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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VÈASNÉ aneb CO SE DÌJE V KRÁSNÌ
Sladký život s knihovnou?
Milí ètenáøi,
celý bøezen mùžete pøemýšlet, proè z rùzných stran slyšíte o sladkém životì s
knihovnou. Zakoupila snad knihovna sadu nových kuchaøek? Otevøela v suterénu
cukrárnu? Rozdává snad knihovnice bonbóny, nebo se nám to chystá „osladit“ za
každý den zpoždìní? Když už jste u toho pøemýšlení, pøijïte nám øíct, k èemu jste
došli. Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù zvolil pro letošní Bøezen mìsíc
ètenáøù motto „Sladký život s knihovnou“. Jak jste na tom vy? Žijete si sladký život s
knihovnou? Jak dlouho vám knihovna zpøíjemòuje život? Zapojte se do ankety na
facebooku!
K pøíjemnému pøemýšlení jsme pro vás pøipravili pestrou nabídku bøeznových akcí a
30. bøezna také extra porci sladkých románù.
Vaše knihovna
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E-BOOK JE JEN JINÁ FORMA KNIHY
Letmým pohledem do historie snadno
zjistíme, že forma zaznamenávání lidských
poznatkù se v prùbìhu staletí vyvíjela. Jak se
vìdìní rozšiøovalo mezi široké vrstvy
obyvatel, zpùsob záznamu se zjednodušoval.
Kdo by dnes tesal své poznámky do kamene?
Ani svitky èi pergamenové kodexy nás
neprovázejí každodenním životem.
Dokonce papír zaèíná být drahý a neskladný.
Tak pøišla èteèka… obsáhne stovky titulù, je
lehèí než Ottùv slovník nauèný, baterka v ní
vydrží déle než v mobilu, a namísto nových
brýlí staèí zvìtšit písmo. A tak pøišla èteèka i
do naší knihovny. Jsou dvì, jmenují se
Kindle a 13. bøezna je pøedstavíme našim
ètenáøùm. Do konce mìsíce bøezna budou k
lehkému oukání, seznámení a prezenènímu
vypùjèení k dispozici v èítárnì i v oddìlení
pro dospìlé ètenáøe. Od dubna si je mùžete
vypùjèit domù. Èteèky si mùže vypùjèit
ètenáø starší 15-ti let, registrovaný v
knihovnì minimálnì jeden rok a s vyrovnanými závazky vùèi knihovnì. Za pùjèení
bude vybírána vratná kauce ve výši 1000,Kè. Podrobnìjší informace v knihovnímu
øádu.
12. – 17. bøezna
promíjíme poplatky za
u p o m í n k y a
registrujeme nové
ètenáøe zdarma.
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kouzelnický kostým, ve kterém pøijdou do
knihovny. Na noc, pøi které jedinkrát v roce
mohou okusit, co se dìje v knihovnì po
setmìní, je potøeba se pøihlásit na dìtských
oddìleních. Pøednost mají rytíøi Øádu
ètenáøského, kteøí mají alespoò pìt potvrzených návštìv v knihovnì, ti se mohou
pøihlašovat do 9. bøezna. Ostatní zájemci
neváhejte a od 9. bøezna se spìchejte
pøihlásit.
Více na: www.mekvalmez.cz
VÝSTAVY
28. února – 30. dubna
Jan William Drnek
WILDa AFRICA II
„Èervené krásky èerné Afriky”
Další èást rozsáhlého cyklu
velkoformátových fotografií, tentokrát
pøíslušníkù kmene Himba.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
úterý 6. bøezna v 18 hodin
Ludìk Wellner
STAROVÌKÝ EGYPT MEZI
ALEXANDREM VELIKÝM A
KLEOPATROU
Pøednáška o vzestupu i pádu Egypta je
doplnìna o informace z vykopávek na
lokalitì èeského egyptologického ústavu v
Abúsíru a ukázku z vlastní literární tvorby L.
Wellnera.
beseda s dataprojekcí

NOC S ANDERSENEM
Jubilejní desátá Noc s Andersenem se letos
vrací k tématu prvního roèníku. Pro dìti od 6
do 9 let je pøipravena kouzelnická škola
Harryho Pottera.
V rámci domácí pøípravy si dìti zhotoví

úterý 13. bøezna v 18 hod.
ÈTENÁØ ROKU – ocenìní nejvìrnìjším
ètenáøùm pøedá M. Wollner
Marek Wollner
TUNELY, SEM TAM SVÌTLO

Mìstská knihovna Valašské Meziøíèí
Beseda o žurnalistické práci redaktora ÈT
s dataprojekcí.
úterý 20. bøezna v 18 hodin
Jitka Bortlová
TAJUPLNÁ PERSIE
aneb jaké jsou íránské ženy
Výprava do zemì, která byla starovìkou
kolébkou kultury a ovlivnila tehdejší
civilizaci. Poznáte íránské památky, kulturu,
zvyky, a hlavnì se dovíte, jací obyvatelé
Íránu ve skuteènosti jsou.
beseda s dataprojekcí
úterý 3. dubna v 18 hodin
Tomáš Kubeš
HOLANDSKEM NA LODI
Vandrování po kanálech i neobvyklé zážitky
z paluby lodi, která je prùvodcem i domovem
pøi poznávání zemì.
beseda s dataprojekcí
úterý 10. dubna v 18 hodin
Jaroslav Jindra
RALLYE PAØÍŽ DAKAR
O zážitky z extrémního závodu z let 2011 a
2012 se pøijde podìlit valašskomeziøíèský
rodák J. Jindra.
beseda s dataprojekcí
úterý 17. dubna v 18 hodin
Kateøina Urbanová, Andrea Krùpová
JAKUBOVA NOHA
Autorské ètení zážitkù z cesty do
Compostely ke hrobu sv. Jakuba – 2 ženy, 30
dnù, 780 kilometrù, 60 minut zážitkù, pocitù,
pøemítání i fotek. O autorkách: Kateøina, vel.
nohy 38, Andrea, vel. nohy 37. Velikost nohy
sv. Jakuba neznáma. Zatím.
autorské ètení
úterý 24. dubna v 18 hodin
Jarmila Kusková
TAROT A JEHO POUŽITÍ V BÌŽNÉM
ŽIVOTÌ
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O pùvodu tarotu, rozdìlení na velkou a malou
arkánu, rozdìlení karet malé arkány dle živlù
a pár jednoduchých tarotových výkladù.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Jiøí Hanibal: Støepy z královské èíše: Jan
Lucemburský
Ve svém novém románu líèí autor život
èeského krále Jana Lucemburského (1296 1346) od sòatku s Eliškou Pøemyslovnou až
po jeho smrt v bitvì u Kresèaku. Ètenáø pøímo
vstupuje do neklidného tøináctého století,
zmítaného boji o titul øímského císaøe.
Matt Haig: Radleyovi: upíøi odvedle
Zdá se, že manželé Radleyovi, lékaø Peter a
jeho žena Helen, žijí naprosto normálnì –
bydlí na poklidném anglickém pøedmìstí v
krásném domì. Ale pøece je na Radleyových
nìco zvláštního. Proè kolem jejich domu
utichá zpìv ptákù a bzukot hmyzu…
Veronika Èernucká: Noc, kdy jsem mìla
zemøít
V souboru devatenácti klasických detektivek
øeší hlavní hrdina neobvyklé pøípady: Proè
žena probuzená z kómatu vzpomíná na
mrtvé? Kdo vraždil pro peníze, když všichni
dìdicové zemøeli? Co udìlá žena neprávem
odsouzená za vraždu manžela? Proè v
trojúhelníku žena a dva muži umírá ona?
Rozuzlení jsou doslova šokující.
Umberto Eco: Od stromu k labyrintu:
historické studie o znaku a interpretaci
V této knize pøedkládá Umberto Eco své
studie o historii znakových teorií. Popisuje
dva modely encyklopedického poznání, z
nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického vìtvení pojmù) a druhý z ideje
labyrintu.
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Petr Zajíèek: Jeskynì Èeské republiky
V této knize se ètenáø seznámí s rozšíøením a
pestrostí jeskyní u nás a nahlédne do jejich
historie a objevování. Stìžejní èást knihy se
zajisté stane podrobným prùvodcem po
všech veøejnosti zpøístupnìných jeskyních v
Èeské republice a také po jeskyních, které
jsou pøístupné volnì a nepøístupné vùbec.

podporuje v láskyplném zpùsobu, jak se
zbavit starých pøesvìdèení, aby se i vaše
nejtajnìjší pøání mohla stát skuteèností.
Tentokrát se zabývá problematikou penìz,
zdraví a práce. Samozøejmì jsou v knize
uvedeny i mnohé dojemné a zábavné pøíbìhy
nadšených „pøejících“. K tìmto pøíbìhùm v
knize pøidává autor cenné rady a odhaluje
nejlepší „pøací“ formulace, aby se mohly
Walter Isaacson: Einstein: jeho život a splnit všechny vaše sny.
vesmír
Vynikající dílo, které poprvé zpracovává Oldøiška Ciprová: Únos urozené panny:
Einsteinùv život v celé jeho šíøi, nebo Bøetislav a Jitka
Hebrejská univerzita v Jeruzalémì podle Budoucí kníže èeského království Bøetislav
poslední vùle Einsteinovy nevlastní dcery je nucen vybrat si nevìstu. Volba padne na
uvolnila pøes 3 000 stran nových dokumentù, Jitku, babenberskou dìdièku, která je ukryta
pøedevším Einsteinových dopisù jeho první a v klášteøe. Mladík dívku nikdy nevidìl,
druhé ženì a dìtem. Autor mìl možnost v pøesto se odhodlá k jejímu únosu. Jenže
knize uplatnit i další nové, dosud nezpraco- Bøetislav z kláštera unese dvì dívky a ve víru
vané materiály. Podrobnì v knize líèí událostí nedokáže urèit, která z nich je pravá
všechny etapy života tohoto velkého génia, dìdièka. Pronásledován zrádci, svìdomím i
jeho nekonformní rysy, vztah k filozofii, touhou se vrací do Èech a stojí pøed rozhodnáboženství, ale i jeho vnitøní, jak vìdecké, nutím, zdá dá pøednost rozumu nebo citu
tak i osobní problémy.
Louise L. Hayová: Vnitøní moudrost
Sophie Kinsella: Dokonalá nevìsta
Nejznámìjší autorka knih o sebezdokonaloV osmnácti je onoho nádherného oxfordské- vání shromáždila jednotlivé støípky moudho léta Milly ochotná témìø k èemukoli, a rosti, aby vám pomohla na cestì k vaší vnitøní
když se jí Allan, který se stal souèástí jejího moudrosti. Rady, které poskytuje, vám
nového vzrušujícího života, zeptá, zda by si pomohou zmìnit své myšlení i sebe sama a
ho nevzala, aby mohl zùstat v zemi, nezavá- tím i celý svìt. Vaše vnitøní moudrost vás pak
há ani na vteøinu. A aby vše vypadalo jako udìlá silnìjší ve všech oblastech, na kterých
skuteèné, vypùjèí si pro tuto pøíležitost bílé vám záleží: jak pùsobíte na okolí, na rozšíøení
šaty se závojem a nechá se fotografovat na vašich vlastních hranic, na zdraví, partnerské
schodech pøed matrikou. O deset let pozdìji vztahu a lásku a také na úspìch a práci.
je Milly nìkdo naprosto jiný…
Pierre Franckh: Prostì si to pøejte, a to s
lehkostí
V knize o pøáních „Prostì si to pøejte, a to s
lehkostí“ vás její autor Pierre Franckh

Pøíští èíslo mininovin vyjde v kvìtnu !
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