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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VÈASNÉ aneb CO SE DÌJE V KRÁSNÌ
Jaro je v plném proudu, ale my se ještì vrátíme o pár týdnù zpìt k jeho prvnímu
mìsíci, k bøeznu. V knihovnickém kalendáøi se po letech oslav internetu vrátil
bøezen ke knihám a lidem, kteøí mají knihy rádi. Svaz knihovníkù a informaèních
pracovníkù vyhlásil akci Bøezen mìsíc ètenáøù. I v naší knihovnì jsme jej
s radostí oslavovali. Každý týden jsme se scházeli v èítárnì pøi pøednáškách,
vyhlásili jsme ètenáøskou amnestii, soutìže pro dìti, ale pøedevším Ètenáøe
roku. Kdo se jím stal a co jej dovedlo k titulu? Jediným kritériem pro vyhlášení
ètenáøe roku byl poèet z knihovny vypùjèených titulù. Nemohli jsme stejným
metrem pomìøovat dìti i dospìlé, proto jsme vyhlašovali nejpilnìjší ètenáøe
hned ve tøech kategoriích: dìti, studenti a dospìlí. Absolutní vítìzkou se stala
paní Lydie Zajíèková, která pøeèetla 322 knih.
PS: Celostátním vítìzem akce ètenáø roku se stala sleèna Dagmar Èerná,
studentka tøetího roèníku hustopeèského gymnázia. Bìhem roku 2010 si v
místní knihovnì vypùjèila a pøeèetla 849 knih!
Vaše knihovna
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ÈTENÍ POMÁHÁ
Jak konkrétnì? Každý školák –
od první tøídy do maturity, se
mùže pøihlásit na
www.ctenipomaha.cz a vyplnit
krátký test o pøeètené knize. (Seznam knih je
uveden na webu.) Za správnì vyplnìný test
získá 50 Kè, které sice nedostane do ruky, ale
mùže vybrat, na jaký charitativní projekt je
vìnuje. Za další pøeètenou knihu mùže pøidìlit další padesátikorunu. Celkem 10 milionù
letos rozdìlí ÈEZ podle urèení mladých ètenáøù. Mùžete tak spojit dvì pøíjemné vìci pøeèíst si bezvadnou knížku a obdarovat potøebného. Není to nic tìžkého, test netrvá déle než pìt minut!
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Guerrrilla readers a Bad gees pøipravili skvìlou sérii. Odznáèky s vtipnými nápisy si mùžete vybrat v pùjèovnì pro dospìlé.

VÝSTAVY
3. kvìtna – 30. èervna
BARVY ŽIVOTA
Výstava prací Anny Èechové, studentky
VOŠ restaurátorské v Brnì. Jedná se pøevážnì o malby na papíøe èi plátnì a o barevné
tisky akvatinty. Technikou malby tvoøí zátiší
s pøedmìty všedního použití. Krajiny a zátiší
vytváøejí stìžejní èást její tvorby, jejíž výbìr
pøedstaví.

ÈTENÁØ ROKU
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
O berlích, s batohem na zádech a s úsmìvem
na rtech, navštìvuje pravidelnì knihovnu
nejpilnìjší ètenáøka Lydie Zajíèková, která
pøeèetla v loòském roce 322 knih, a stala se
vítìzkou akce. Dalšími byli Jaroslav Štìtka
se 313 a Helena Malá se 302 pøeètenými knihami. Mezi nejmladšími vyhrála osmiletá
Lucie Chumchalová, která v loòském roce
pøeèetla 85 knih (kategorie 6 - 9 let). Tomáš
Dvoøáèek se 111 pøeètenými tituly vede v
kategorii 9 -12 let a mezi nejstaršími dìtmi
uspìla Žaneta Fojtíková s 96 tituly.
Studentskou kategorii ovládla Hana
Mikulíková se 172 pøeètenými knihami.
Všichni ocenìní získali kromì dárkù i bezplatnou registraci na další rok. Veèer nám
hudebním doprovodem zpøíjemnila meziøíèská kapela The Dust.
MÁTE RÁDI KNÍŽKY A JSTE NA TO
HRDÍ?
Pøijïte si koupit ètenáøskou placku!

úterý 10. kvìtna v 18 hodin
František Koòaøík
NA CESTÌ KOLEM SVÌTA
Další kilometry na své cestì kolem svìta zdolal v sedle bicyklu meziøíèský dobrodruh a
cestovatel.
beseda s dataprojekcí, moderuje Mgr. Jiøí
Pernický
úterý 17. kvìtna v 18. hodin
Jaroslava Grobcová
TAJEMNÁ MÍSTA VELKÉ MORAVY
Vyprávìní o utajené historii Velké Moravy a
dobì jejího rozkvìtu. To ona je vlastnì ta historická zemì, rozpadem které pak byly vytvoøeny další a mezi nimi i Èechy. Zveme na
prezentaci knihy "Od Velké Moravy svítá".
beseda s autogramiádou
støeda 18. kvìtna v 18 hodin
KLUB ZDRAVÍ
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úterý 24. kvìtna v 18 hodin
Milena Michalíková
KANADA UŽ NENÍ JENOM JMÉNO
Rocky Mountains, jezera, ale i poèasí a život
v Calgary oèima Mileny Michalíkové, držitelky Ceny mìsta Valašské Meziøíèí.
Postøehy, které nasbírala z více než desítky
cest do západní Kanady.
beseda s dataprojekcí
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ètenáøù v kostýmech a knih spisovatele
Václava Ètvrtka. Uskuteènil se další roèník
akce s názvem „Noc s Andersenem“,
poøádané v celé Èeské republice.

ètvrtek 26. kvìtna
PRVNÍ ROK VE ŠKOLE, PRVNÍ KROK
DO KNIHOVNY
Pasování prvòáèkù na rytíøe Øádu ètenáøského – urèeno školám.
sobota 11. èervna od 20 do 23:45 hodin
MEZIØÍÈSKÁ MUZEJNÍ NOC ANEB
OŽIVLÁ HISTORIE KNIHOVNY VE
VALAŠSKÉM MEZIØÍÈÍ.
Pojïme se vrátit do minulosti a pøipomenout
si, jak to mohlo vypadat v knihovnì v letech
dávno minulých.
Program:
Je libo nìco kvalitního ke ètení? - jak se pùjèovalo v minulosti.
Výpùjèní øád platí! - každý pøepíše jednu
vìtu.
Od ètenáøského spolku ke knihovnì 21. století. Prezentace z historie knihovnictví ve
Valašském Meziøíèí.
støeda 15. èervna v 18 hodin
KLUB ZDRAVÍ

NOC S ANDERSENEM,
aneb jak malí ètenáøi objevovali pohádkový
svìt Václava Ètvrtka
Páteèní aprílový veèer v mìstské knihovnì se
nesl v duchu pohádkových postav, malých

Tématem tohoto roèníku byly pohádkové
pøíbìhy z díla Václava Ètvrtka. Postavièky
jako Manka, Rumcajs, Køemílek a
Vochomùrka a mnoho dalších, které ztvárnili
pracovníci knihovny, provázely dìti
soutìžemi a scénkami. „Nejvíce se mi líbilo,
jak se Køemílkovi a Vochomùrkovi z vajíèka
vylíhlo kuøátko“, øíká osmiletá Miriam
Kováøová, která si spolu s dalšími
sedmadvaceti dìtmi mohla vyzkoušet, jaké je
napøíklad stopování divoké zvìøe v lese
Øáholci nebo lovení ryb s vodníkem
Èesílkem. K závìru veèera došlo na psaní
pamìtních pohlednic rodièùm, a v dnešní
elektronické dobì to byl docela tìžký úkol.
Pøed spaním mohli malí dobrodruhové slyšet
ještì nìkolik pøíbìhù na dobrou noc.
Noc s Andersenem je jedna z akcí, které se
snaží pøivést mládež zpìt k èetbì. Již devìt let
se koná také ve Valašském Meziøíèí, vždy k
pøíležitosti výroèí narození Hanse Christiana
Andersena.
Program ve všech poøadatelských mìstech a
institucích zaštítil Svaz knihovníkù a
informaèních pracovníkù ÈR ve spolupráci s
firmou SKANSKA. V Èeské republice se
zapojilo 485 knihoven spoleènì s dalšími
organizacemi i v zahranièí.
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Ariana Franklinová: Relikvie mrtvých
Román Relikvie smrti je volným pokraèováním úspìšných pøíbìhù vykladaèky smrti
Adélie Aquilarové, lékaøky a patoložky ze
salernské univerzity medicíny. Na pozadí
barvitì vylíèeného života støedovìké Anglie
se odehrává napínavý až detektivní thriller, v
nìmž láska, logika i rodící se vìda zápasí s
povìrami a barbarstvím tehdejší doby.
Irena Dousková: O bílých slonech
Pøedchozí knihy Ireny Douskové Hrdý
Budžes èi Onìgin byl Rusák se proslavily
nejen jako literární skvosty, ale mají úspìch
také na divadle. Nová autorèina próza je menšího rozsahu. Dìje se odehrávají v nedávné
minulosti v obci kousek od Berouna. Bìhem
jednoho týdne se v kratších, propojených èástech naplòuje známé dìtské rozpoèítadlo
Štìstí, neštìstí, láska, manželství, panenka,
kolébka, hrabìnka, smrt. Próza má jemnì
baladické ladìní, atmosféra jakoby evokuje
rozvlnìný letní vzduch nad rozpáleným asfaltem, z nìhož nenápadnì probleskují skuteèné vypravìèské perly.
Kate Figesová: A co já?
Šestaètyøicetiletá Sue je praktická lékaøka se
dvìma dìtmi a jedním manželem. Frankie je
její starší dcera, pøed níž se ve ètrnácti otevírá
svìt. Jakkoliv ty dvì od sebe dìlí propastný
vìkový rozdíl a množství životní energie,
obì èeká v životì nìco dalšího a velkého. Pro
Sue to znamená vyrovnat se zároveò s menopauzou i pubertou své dcery, pronásledují ji
úzkostné stavy a nejlépe se cítí, když si mùže
koneènì zalézt do postele. A co Frankie? Ta
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se vyhýbá cukru jako èert køíži, mobil jí pøirostl k uchu, objevuje kluky, vycpané podprsenky a absurdní skuteènosti týkající se jejích rodièù.
Že nemají nic spoleèného? Staèí jen vzít v
úvahu jejich obavy, problémy s muži a spoleènou touhu vymanit se z pout domova.
Vtipný, citlivì podaný pøíbìh vyprávìný skrze deníkové záznamy a e-maily popisuje vìci, které vìtšina z nás prožívá dnes a dennì.
Marek Audy: Brány do ztraceného svìta
Když podniknete výšlap na stolovou horu ve
Venezuele, nemusí to být v dnešní dobì ještì
nic výjimeèného. Když ale na oné tepui najdete vstup do jeskynì, shodou náhod jste
jeskyòáø a shodou náhod má vaše výprava s
sebou vybavení, abyste se mohli dostat dolù,
dá se na to øíct jedinì: štìstí pøeje pøipraveným. Objevy mohou být dílem náhody, ale
nejlepší je vyjít jim naproti, tak jako poctivì
chodí Marek Audy pøi svých cestách do Jižní
Ameriky. Na stolových horách Roraima a
Chimantá byl díky nìkolika výpravám popsán celý unikátní podzemní svìt - mùžeme
ho tak oznaèit díky ohromným prostorám
jeskynních systémù a výjimeènosti umístìní
tohoto køemencového svìta. Kniha získala 1.
místo na 12. roèníku festivalu filmù, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2009 v
kategorii Nejkrásnìjší cestovatelská kniha V
létì 2009 byla knize udìlena cena
Mezinárodního speleologického kongresu
za významnou publikaci na téma jeskynní a
krasové systémy v letech 2005-09.

Pøíští èíslo mininovin vyjde v èervenci!
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