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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
víte, že 23. dubna je symbolickým datem pro světovou literaturu? Protože téhož
dne a v témže roce (r.1616) zemřeli tací velikáni literatury jako Miguel de Cervantes
y Saavedra, William Shakespeare a Inca Garsilaco de la Vega. Je také datem narození
a úmrtí mnoha dalších významných spisovatelů: Maurice Druon, Halldór Laxness,
Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo. Rozhodnutí o této
celosvětové akci padlo na zasedání Všeobecné konference UNESCO v roce 1995 tento den byl věnován na počest knihám a autorům. Chtěli tímto povzbudit k četbě
zvláště mladé lidi, aby nalezli potěšení z četby, a zároveň i získali respekt vůči
nenahraditelnému přínosu těch, kteří se podílejí na sociálním a hlavně kulturním
vzestupu lidstva. Tento návrh byl předložen španělskou vládou, kde má tento svátek
hlubokou tradici. V Katalánsku již od 20. let v tento den obdarovávali za každou
zakoupenou knihu růží. Letos už nestihneme vzdát hold nejen těm, kteří knihy píší,
ale i těm, kteří se podílejí na jejím vzniku a distribuci k vám ke čtenářům. Ale za rok
třeba ano.
Vaše knihovna.
PS.
U nás knihy nekoupíte, ale na půjčení jich tu čeká moc....
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NOC S ANDERSENEM 2008
V pátek 28.3. se uskutečnila již tradiční
Noc s Andersenem, která byla letos
ve znamení pohádek Karla Čapka. Proto se
v podvečer setkal pan Andersen s panem
Čapkem. Děti na vlastní oči viděly mnoho
veselých kousků Čapkovy Dášeňky a
dozvěděly se o něm pár informací. Potom

už pošťák Kolbaba na poště objevil dopis
bez adresy. Při pátrání po adresátce
prochodil nejedny boty, ocitl se s dětmi
na různých místech, dorazil s nimi až
do země Solimánské. Cestou potkali
mnoho zajímavých i moudrých lidí
doktora a jeho pacienty: vílu, hejkala,
vodníka a kouzelníka Magiáše. Při práci
zastihli drvoštěpa Drnce a dokonce byli
přepadeni Lotrandem a jeho věrnými
loupežníky. Že museli projít loupežnickým
výcvikem, to už nenapsal pan Čapek, to
jsme si dovolili vymyslet sami. Adresátku
Mařenku i s Frantíkem jsme objevili, dopis
doručili, takže vše dobře dopadlo. Aby děti
nikdy nezapomněly napsat na dopis adresu,
ihned si to s poštovními skřítky
vyzkoušely. Před spaním se četly další
Dášeňčiny příhody a děti to náramně
bavilo. Potom už si mohly děti spokojeně
zalézt do svých spacáků a nechat si zdát
krásné sny o orientální tanečnici Zubejdě,
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o sultánovi Solimánovi a jeho ženách,
o skřítcích a panu Kolbabovi, nebo
o šťastné Mařence a Frantíkovi. A pokud
jsme se moc nevyspali, tak vězte, že to byl
Jakubův: „nejlepší den v životě,“ a to za tu
trochu spánkového deficitu stojí.Tak za rok
opět v knihovně.
Noc s Andersenem se ve Valašském
Meziříčí uskutečnila již po šesté. Akce je
vyhlašována Klubem dětských knihoven
SKIP na podporu četby u dětí. Děkujeme
pracovnicím SVČ Domeček za vypůjčení
kostýmů a za pomoc s organizací akce.
ČSOP ve Valašském Meziříčí, Svazu
knihovníků a informačních pracovníků,
nakladatelství CPress za dárky pro děti.
Mlékárně Valašské Meziříčí a Cyrilovu
pekařství z Hrachovce za svačinky
pro malé nocležníky.

PRVNÍ ROK VE ŠKOLE - PRVNÍ KROK
DO KNIHOVNY
Školní rok se blíží ke konci, už i nejmladší
žáci zvládají celou abecedu a ta chvíle, kdy
začínají sami číst, kdy se jim otevírá svět
ukrytý na stránkách knih, je ta pravá
pro návštěvu knihovny. 15. května 2008 se
většina prvních tříd zapojí do třetího

Městská knihovna Valašské Meziříčí
ročníku projektu Městské knihovny
ve Valašském Meziříčí „První rok ve škole první krok do knihovny“. V tento den bude
na 300 prvňáčků z Valašského Meziříčí a
blízkého okolí ve velkém sále Kulturního
zařízení slavnostně pasováno na Rytíře řádu
čtenářského a získá možnost zdarma se
zaregistrovat v knihovně. Ke knihám
pro děti neodmyslitelně patří také ilustrace,
proto v programu vystoupí i oblíbený
ilustrátor Adolf Dudek se svým pořadem
Malování pro děti.
Program podporuje Ministerstvo kultury
ČR.
BIBLIOWEB 2008 - www.mekvalmez.cz
V soutěži Biblioweb 2008 o nejlepší
webovou prezentaci knihoven v kategorii
odborných knihoven a knihoven v obcích
nad 25 tisíc obyvatel se naše knihovna
umístila na třetím míste.
Letos po deváté organizoval Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP) ve spolupráci s Asociací krajů
České republiky soutěž BIBLIOWEB
o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
V kategorii odborných knihoven a knihoven
v obcích nad 25 tisíc obyvatel opět zvítězila
Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně, na druhém místě se umístila Městská
knihovna v Litvínově a na třetím Městská
knihovna ve Valašském Meziříčí.
V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc
obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství
odnesla Krajská knihovna Vysočiny v
Havlíčkově Brodě před Městskou
knihovnou v České Třebové a Městskou
knihovnou v Ústí nad Orlicí. V kategorii
knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla
nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci
před Městskou knihovnou v Pacově a
Centrem celoživotního vzdělávání s
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knihovnou manželů Tomanových v
Rožmitálu p. Třemšínem. Celkové pořadí
opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se
zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro
těžce zrakově postižené. Metodické centrum
informatiky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo
jako nejlepší webové stránky Městské
knihovny v Litvínově, která získala ocenění
Blind Friedly Web.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 6. května v 18 hodin
Volné hudební sdružení Tymián
“Jarní zpívání”
Úterý 13. května v 16,30 hodin
Dětské oddělení knihovny (u Rajky)
Mateřské centrum - Emcéčko
“Respekt k porodu aneb porody
v nemocnici ve Valašském Meziříčí”
cvičení v těhotenství a v šestinedělí, správné
dýchání při porodních bolestech, promítání
ukázky porodu a spot z VM porodního
oddělení. Na závěr proběhne beseda s
gynekoložkou z VM porodního oddělení.
Úterý 13. května v 18 hodin
Přednáška prof. PhDr. Ladislava Bareše,
CSc.
“Výzkumy a objevy české egyptologie”
s dataprojekcí
Středa 14. května v 18 hodin
Přednáška Libora Mikuše
„Domácí vodní filtr“
předváděcí akce
Čtvrtek 15. května v 17 hodin
Občanská poradna při o.s. Pod křídly
„Jak předejít exekuci - informace a rady
pro širokou veřejnost v oblasti
exekučního řízení“
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Úterý 20. května v 18 hodin
Přednáška Mgr. Mariana Volanského
„Tradiční čínská medicína aneb zdravý
životní styl a prevence onemocnění“
přednáška začne úvodním cvičením
koncentrace Qi /čchi/ a zprůchodněním
důležitých orgánů dle tibetských a čínských
cviků na posílení Qi
Středa 21. května v 18 hodin
Klub zdraví
Přednáška MVDr. Pavlíny Miklicové
„Dá se věřit kupovaným potravinám?“
Středa 11. června v 18 hodin
Přednáška Libora Mikuše
„Domácí vodní filtr“
Úterý 17. června v 18 hodin
Beseda s Miroslavem Kabelou
téma bude upřesněno v červnovém
Zpravodaji města VM a na webu naší
knihovny
Středa 18. června v 18 hodin
Klub zdraví
Poradce zdravého životního stylu
Ferdinand Janek
„Na louce roste zdraví“

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
květen
Bc. Josef Knápek
“Postřehy”
červen
Tomáš Janíček
“Jiný aeon”

3/2008
TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
LEMAN, Kevin: Na otci záleží (jak
otcové ovlivňují své dcery)
Kniha probírá charakteristické znaky
zdravého vztahu mezi otcem a dcerou.
Dr. Leman využívá nejnovějších poznatků
o správné výchově a s vtipem je prokládá
s dojemnými příběhy ze svého vlastního
života. Kevin Leman psycholog,
manželský poradce a lektor, autor mnoha
vtipných a žádaných titulů z oblasti
manželského a rodičovského poradenství.
LEMAN, Kevin: Jak se naučit říkat NE
(jak vybudovat zdravou sebeúctu)
Tato kniha je určena všem ženám, které
touží po větším respektu u benzínové
pumpy, u pokladen v samoobsluze,
u večerního stolu a především v ložnici…
O češtině
Opravdu umíte dobře česky? Nikdy
nezaváháte nad tím, jak se co píše nebo
vyslovuje, jak máte oslovit příjmením a
vyjádřit zdvořilost, nečiní vám problém
číslovky, zájmena, skloňování ani
časování? A co příval nových slov rozumíte všem? A rozumíte si s každým
Čechem, který mluví česky? Knížka z
Edice České televize není klasickou
učebnicí. Vznikla na základě ohlasu na
pořad O češtině a stejně jako on upozorňuje
na prohřešky vůči mateřštině živou a
humornou formou.

Příští číslo mininovin vyjde v červenci!
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