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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Milí čtenáři,
s nastávajícími prázdninami si také my v knihovně dopřáváme dovolenou a
odpočinek, někteří čerpají dovolenou řádnou, jiní odchází na dovolenou mateřskou.
Ale práce je pořád spousta. Již teď připravujeme program na podzim. Těšit se můžete
na cestopisné besedy Libora Bureše, tradiční povídání se Štěpánem Hurtou,
přednášky Jiřího Many, poslechové večery Petra Luljaka, Kluby zdraví a tajemné
setkání s Arnoštem Vašíčkem... Budova knihovny má nové dveře, během léta
dostanou okna knihovny nový nátěr a ve vestibulu knihovny Vás budou vítat
fotografie převážně amatérských nadšenců v nových výstavních vitrínách....
S nelehkým srdcem vystěhováváme pobočku v Bynině zatím do skladových
prostor...
Jak říkám: práce je pořád spousta, ale odpočívat se také musí...
PS. Krásné léto...

Vaše knihovna.
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TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Barbara Nesvadbová: Brusinky
Ryze feministické fejetony, které vznikly za
posledních 6 let jak pro časopis Harper´s
bazaar, tak pro Redhot, či Mladou Frontu.
Knížka obsahuje i fejetony původní, dosud
nepublikované. Tématem jsou většinou
muži, soužití s nimi, partnerství, přátelství
a rodičovství. Hlavní linií knížky je láska a
sexuální přitažlivost, což s nadhledem a
vtipem ilustrují kresby Mišo Duhy.
Mariyah Saalih: Safira deník harémové
otrokyně
Safira vstoupí do služeb velkého šejka, aby
vyučovala jeho děti. Pán je uchvácen její
krásou a žádá si ji do svého harému. Dívka
je zasvěcována do umění fyzické lásky a
během dlouhých příprav prahne po jeho
dotecích. Když konečně přijde ten den, kdy
je předvedena před šejka, Safira kromě
spalující vášně pozná i žár opravdové lásky
a stává se klenotem šejkova harému.
Sandra Gregory : Zapomeňte, že jste
měli dceru
Pravdivý příběh pašeračky drog, která
přežila peklo thajské věznice. Britská
učitelka Sandra Gregoryová si dva roky
užívala života v Bangkoku. Po vojenském
převratu se ale její život začal hroutit přišla o práci, vážně onemocněla a brzy se
ocitla bez peněz. Zoufale toužila vrátit se
domů, ale nechtěla rodiče žádat o peníze,
takže souhlasila s nabídkou propašovat přes
bangkocké letiště heroin. Byla však zatčena
a odsouzena k pětadvaceti letům vězení.
Nejdříve strávila čtyři a půl roku ve
známém vězení LardYao, přezdívaném
„bangkocký Hilton“, příbytku masových
vrahů, maniaků, a dokonce i jednoho
kanibala.V roce 1997 byla přemístěna do
Británie, kde si odseděla další tři roky v
několika věznicích, včetně jednoho s
nejvyšší ostrahou.
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Dana Kutálková : Vývoj dětské řeči
krok za krokem
Rozvoj řeči je těsně svázán s rozvojem
myšlení, a proto si zaslouží rodičovskou
pozornost. Autorka, zkušená klinická
logopedka, seznamuje rodiče se
zákonitostmi vývoje dětské řeči a nabízí
odborně podložené praktické rady, jak
dítěti pomoci ke správné výslovnosti a
kultivovanému vyjadřování. Čtenáři v
knize najdou cenné informace, které jim
poskytnou oporu pro výchovné vedení,
vyskytnou-li se u dítěte obtíže ve
výslovnosti. Zmíněna je i souvislost
grafomotorických schopností a řeči.

VÝSTAVA
červenec - srpen
výstava fotografií ve vestibulu knihovny
Blanka Růžičková
Nevšední krása
Pokud máte zajímavé fotografie a chcete je
vystavit u nás v knihovně, případně znáte
někoho šikovného, ozvěte se!

UZAVŘENÍ POBOČKY V BYNINĚ
Místní knihovna v Bynině je od
16. června z důvodu prodeje budovy
uzavřena. Vsoučasné době probíhá jednání
ohledně nových prostor. Zatím však nejsme
schopni s přesností říct, kdy a kde bude
knihovna opět otevřena. Čtenáři mohou
využít služeb hlavní knihovny ve
Valašském Meziříčí.
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VÝPŮJČNÍ DOBA PŘES PRÁZDNINY
Masarykova ulice - Krásenská radnice
PO
9 - 17
ÚT
12 - 17
ST
9 - 17
ČT
zavřeno
PÁ
9 - 17
SO
zavřeno
Ul. B. Němcové (u Rajky) - oddělení pro
děti
PO
9 - 11
12 - 16
ÚT
zavřeno
ST
12 - 16
ČT
zavřeno
PÁ
9 - 11
12 - 16
Oddělení pro děti a dospělé na ul. Zd.
Fibicha (SVČ Domeček) bude v červenci a
srpnu zavřeno!

První rok ve škole - první krok do
knihovny
Tak jak se již stalo tradicí, před koncem
školního roku se rytířský řád čtenářský
rozrostl o nové rytíře. Na konci května,

v rámci čtvrtého ročníku projektu První rok
ve škole - první krok do knihovny, 230 dětí
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pokleklo před králem Knihoslavem a
královnou Abecedou, aby slíbily lásku ke

knihám a mohly být pasovány na rytíře.
Prvním rytířským činem může být
registrace v knihovně. Každý prvňáček se
po předložení rytířského glejtu může
bezplatně zaregistrovat.
Slavnostní pasování v sále Kulturního
zařízení rozveselil svou přítomností oslík,
který chtěl číst jako děti a byl jimi mohutně
povzbuzován. A protože k dětským knihám
neodmyslitelně patří obrázky, program
uzavřel svým vystoupením oblíbený
ilustrátor Adolf Dudek.
Program se uskutečnil ve spolupráci s
Kulturním zařízením ve Valašském
Meziříčí.
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KNIHA MÉHO SRDCE
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koníka, povozili Berušku, pomohli paní

Pro svou knihu z finálové TOP12 můžete
hlasovat na webu www.knihasrdce.cz nebo
formou SMS ve tvaru KMS mezera ČÍSLO
KNIHY (např. KMS 1) na číslo 906 06 09.
Hlasování končí 30. Září.
Alchymista - Paulo Coelho
Babička - Božena Němcová
Co život dal a vzal - Betty MacDonald
Děti z Bullerbynu - Astrid Lindgren
Egypťan Sinuhet - Mika Waltari
Harry Potter - J. K. Rowling
Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové
války - Jaroslav Hašek
Pán prstenů - J. R. R. (John Ronald Reuel)
Tolkien
Rychlé šípy - Jaroslav Foglar
Saturnin - Zdeněk Jirotka
Stmívání - Stephenie Meyer

Ploštici zabavit její malé děti, ale také
hledali cestu do Ferdova mraveniště. Při
svém putování zavítali až do slavného
Kocourkova, kde je přivítal sám pan
starosta a pozval je na slavnostní zkoušení
hasičské stříkačky. Že to dopadlo neslavně,
si můžete ověřit v Sekorově Kronice města

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem a
pohádkami Ondřeje Sekory
Třetí dubnový večer netrpělivě očekávali
naši malí čtenáři. Při příležitosti výročí
narození H.Ch.Andersena jsme už po
sedmé připravili pro děti pohádkovou noc.
V knihovně se sešlo 35 příslušníků hmyzí
říše. Převládali Ferdové a Berušky, protože
noc byla věnována Ondřeji Sekorovi. Pan
Sekora sám děti přivítal a seznámil je s tím,
kolik práce a přemýšlení ho stála právě
figurka Ferdy Mravence. Ferda s Broukem
Pytlíkem děti provázeli celým nočním
dobrodružstvím. Spolu chytali lasem

Kocourkova. A tak jako v pohádce i naše
putování mělo šťastný konec. Ferda nalezl
své mraveniště a děti se mohly spokojeně
uložit do spacáků mezi regály.
Těšíme se na další březen, na další Noc s
Andersenem.
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