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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Knihovna otevírá svou náruč
20. července v pravé poledne přestřihneme pásku a otevřeme nové prostory. Podařilo
se nám spojit do jednoho celku oddělení pro dospělé čtenáře s hudebním oddělením.
Jak to bude fungovat? Kancelář knihovníků a oddělení zpracování knihovního fondu
jsme přestěhovali do přízemí. Uvolněnou místnost připojíme k půjčovně pro dospělé.
Cédéčka a zvukové knihy našly své místo za výpůjčním pultem, který také prochází
obnovou za finanční podpory CS CABOT. Jaké to má výhody pro vás, pro
návštěvníky? Kromě toho, že kromě časopisů si všechny dokumenty můžete půjčit na
jednom místě, spočívá hlavní výhoda v rozšíření provozní doby. Cédéčka i knihy o
umění vám budou k dispozici tak, jako ostatní dokumenty i v dopoledních hodinách a
v sobotu a vy si nemusíte pamatovat různé provozní doby. Přejeme Vám, abyste se v
knihovně rychle zorientovali a vždy našli něco skvělého k vypůjčení.
Vaše knihovna
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KNIHOVNA – 1 Z 10-TI PROBLÉMŮ
NAŠEHO MĚSTA
Občané Valašského Meziříčí dostali prostor
na Fóru Zdravého města 26. května stanovit
deset nejpalčivějších problémů našeho
města. Mezi deseti problémy se ocitla i
potřeba nových prostor pro knihovnu. V
uplynulých dnech dostala široká veřejnost
možnost vyjádřit se k těmto deseti problémům, vyjádřit se, co jim v našem městě
chybí a co by se mělo změnit, aby byli
spokojeni s místem, kde žijí.
Jelikož jedním ze sběrných míst pro dotazníky byla i samotná knihovna, zjistili jsme, že
ne všichni obyvatelé města vědí, s jakými
problémy se knihovna potýká. Knihovna
plní i informační funkci a proto vám chceme
poskytnout informace o tom, co knihovně
chybí a jaké má problémy. Všechny totiž
pouhým okem při návštěvě knihovny vidět
nejsou.
1/ Největším problémem je oddělení pro děti
a mládež, které již čtvrtým rokem provozujeme v pronajatých prostorách. V případě, že
majitel bude prostory potřebovat pro sebe,
nastane otázka, kam s dětským oddělením,
když budova historické radnice praská ve
švech. Představa, že si rodiče, prarodiče i
děti půjčí literaturu, časopisy a cédéčka pod
jednou střechou je zatím z říše snů. Jeden
takový sen o krásném křídle zámku nám o
vlásek unikl.
2/ Bezbariérovost. Je-li vám do 40-ti let,
máte obě nohy zdravé, ani nepřijedete s
kočárkem, tak vás ani nemusí napadnout, že
jsou mezi námi starší, nemocní, či rodiče s
dětmi, pro které je knihovna pro úzké strmé
schodiště prakticky nedostupná. Zkuste
zaparkovat kočárek na Masarykově ulici
nebo opřít si berle o zábradlí a jít si vybrat
něco hezkého na čtení… Stavební řešení
neexistuje, protože na historické budově tyto
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úpravy možné nejsou.
3/ Ačkoli pravidelně vyřazujeme zastaralé a
opotřebované knihy, trpí knihovna akutním
nedostatek místa pro knihy ve volném
výběru. Rezerva na nové knihy v regálech
není žádná, knihy jsme nuceni skladovat po
okenních parapetech a v banánových krabicích. Je to neestetické a velmi to komplikuje
orientaci v knihách. A to bychom alespoň
nejžádanější tituly chtěli uchovávat v několika exemplářích…
4/ Nedostatečné a nevhodné prostory pro
vzdělávací a kulturní akce (exkurze pro
školy, přednášky, besedy, komunitní aktivity). K těmto akcím nám slouží pouze čítárna,
která je otevřena 40 hodin týdně pro veřejnost a všechny výše jmenované akce se
mohou uskutečnit mimo půjčovní dobu. A
tak může být čítárna využívána pro tyto
aktivity pouze 2x týdně. Nejlépe v zimních
měsících, kdy nevadí, že knihovně chybí
klimatizace. V létě jsou podkrovní prostory
zatěžkávací zkouškou pro návštěvníky i
personál.
7. – 11. ČERVENCE BUDE ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ A ČÍTÁRNA ZAVŘENA
KVŮLI REKONSTRUKCI VÝPŮJČNÍHO CENTRA A HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ.
PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ
VYHLÍDKA
PRO DĚTI
+ HUDEBNÍ
PONDĚLÍ

9:00 – 17:00

12:00-16:00

ZAVŘENO

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

ZAVŘENO

ZAVŘENO

STŘEDA

9:00 – 17:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

9:00 – 17:00

SOBOTA

ZAVŘENO

9:00-11:00
12:00-16:00
ZAVŘENO
9:00-11:00
12:00-16:00
ZAVŘENO

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
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VÝSTAVY
1. červenec - 30. srpen
KRÁSAKAMENE
výstava fotografií Blanky Růžičkové

POZVÁNKANA AKCI
Úterý 20. července
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝPŮJČNÍHO CENTRA A HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ
Po rekonstrukci a stěhování nabídneme čtenářům rozšíření provozní doby v hudebním
oddělení. Knihy o umění, hudební nosiče i
cizojazyčná literatura budou k vypůjčení i
dopoledne a v sobotu, tak jako ostatní knihovní fond v čítárně a na oddělení pro
dospělé.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Ve čtvrtek dne 10. června 2010 se v sále
Valašskomeziříčského zámku Žerotínů konalo tradiční pasování prvňáčků na rytíře Řádu
čtenářského. Akce, kterou již pátým rokem
pořádá Městská knihovna Valašské Meziříčí
ve spolupráci s Kulturním zařízením města
Valašské Meziříčí, se zúčastnilo 200 dětí ze
12 tříd základních škol z Valašského Meziříčí
a místních částí. Pasování nejmenších školáků do Rytířského řádu čtenářského je pořádáno za podpory Nadace Děti – kultura – sport.
A jak samotné pasování probíhalo? Když se
konečně rozevřela opona, děti mohly na pódiu spatřit krále Knihoslava, vedle něhož postávala dvorní dáma. Na trůně seděla krásná
královna Abeceda, u jejích nohou pochrupoval oslíček Tom a téměř uprostřed pódia hrdě
stáli dva rytíři připraveni na samotné pasování.
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Nejdřív král Knihoslav děti srdečně přivítal a
poté je poprosil, aby mu pomohly vzbudit oslíčka Toma. Pro děti to nebyl vskutku žádný
problém. Úkolem oslíčka, nejoblíbenější postavičky dětí, bylo přivádět děti z jednotlivých tříd na pódium. A upřímně, oslíček se
tohoto zodpovědného úkolu zhostil s chutí a
nadšením. Po celou dobu humornými průpovídkami odlehčoval atmosféru a zbavoval
děti nervozity. Jakmile se děti na pódiu seřadily do obloučku, král Knihoslav je vyzkoušel, zda se s pomocí paní učitelky naučily slib.
Jednou děti radostně jásaly, podruhé tiše kuňkly, ale všechny slib odříkaly tak, jak se patří.
Poté poklekly na pravé kolínko a nyní se
svých povinností ujali rytíři. Každé dítko poklepali svým blyštícím se mečem po rameni
se slovy „Pasuji tě na rytíře“. Pak již přišla
řada na královnu Abecedu, která jednotlivým
žákům slavnostně předala glejt a záložku do
knihy a rozloučila se s nimi pozváním do
knihovny. Nezapomnělo se však ani na ty nejdůležitější – na paní učitelky. Ty také předstoupily na pódium, aby odříkaly slib a byly
pasovány do Rytířského řádu čtenářského.
Na závěr jim Král Knihoslav jménem všech
poděkoval za celoroční práci a trpělivost při
výuce. Sladkou tečkou za vydařeným dopolednem bylo vystoupení pana Jiřího Hausera,
který sehrál představení s názvem Vodnická
pohádka.
Těší nás, že se rituálu pasování žáčků prvních
tříd účastní všechny školní kolektivy a že se
všechny děti přijdou v průběhu prázdnin zdarma registrovat do knihovny.
Karolína Švecová
TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
Dospělí
Kate Furnivallová: Rudý šál
Přátelství Sofie Morozovové aAnny
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Fedorinové se začne aktem přátelské pomoci
a podpory, když si Sofie v roce 1933 v
sibiřském pracovním táboře zraní ruku. Od
té chvíle se obě mladé ženy vzájemně
podporují v každodenním zápase o přežití.
Lisa Jackson: Vyvolená k smrti
Detektiv Regan Pescoliová pracuje na
případu vraha od Medvědí řeky už několik
měsíců. Ani v nejhorším snu by ji však
nenapadlo, že sadistický maniak zaútočí i na
ni.
Jiří Mára: Japonskem s otevřenou pusou
Rodina Márových vyjíždí do dalekého
Japonska tentokrát v plné sestavě, rodiče se
synem Jirkou, upoutaným na invalidní vozík,
který řídí jeho sestra Monika. Pojeďme s
nimi poznat historické, technické i přírodní
zajímavosti Země vycházejícího slunce, ale
také navštívit rodiny přátel a chvíli žít jako
skuteční Japonci oblečeni v jukatách, bydlet
v rjokanech, koupat se v onsenech, přemisťovat se místními dopravními prostředky a
dvěma hůlkami okusit chuť a vůni exotické
východní kuchyně.
Andrea Buskot: Z pekla ven: žena v
domácím násilí
Kniha nám poradí, jak rozpoznat a jak řešit
domácí násilí, kde najít psychologickou
podporu, jak ochránit děti, kde a jak najít
pomoc. Najdete v ní, jak fungují právní rady
a legislativa v České republice určená
osobám ohroženým domácím násilím.
Kontakty na místa pomoci v celé ČR
Psychologické a rodinné poradny,
Intervenční centra Azylové domy, linky
důvěry, internetové poradny. Tato kniha se
může stát zdrojem informací a základem pro
pochopení problematiky domácího násilí
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nejen pro každého z nás, ale také pro
psychology, učitele, policisty a další
profesionály, kteří se s tímto neblahým
fenoménem mohou setkat při své práci.
Mládež
Jeff Kinney: Deník malého Poseroutky.
Poslední kapka
Řekněme si to na rovinu: Greg se nikdy
nezmění. Někdo by to ale měl vysvětlit jeho
otci. Ten si stále myslí, že ještě může svého
syna vychovat a udělat z něj opravdového
muže. Proto se taky horlivě snaží najít pro něj
tu nejvhodnější „chlapáckou“ činnost. Greg
se ale pokaždé ze všeho vykroutí. Jenže když
mu táta pohrozí vojenskou školou, je
Gregovi jasné, že teď ho musí napadnout
něco fakt dobrého...
IvanAdamovič: Vládcové vesmíru
Svět za 10 000 let obydlený inteligentními
zvířaty, poslední milenecký pár vystavený v
zoo, lov na blechu vypěstovanou do obřích
rozměrů, cesta časem do budoucnosti
ovládané komunisty, nejničivější válka, v níž
se vraždí myšlenkou, létající listonoši, vědec
infikovaný sérem z divokého prasete,
nelítostný soud Měsíčanů nad Pozemšťany
kvůli naší masité stravě... to jsou některá z
témat povídek, které tvoří prehistorii české
sci-fi. Antologie Vládcové vesmíru přináší ty
nejlepší české povídky žánru science fiction
od konce 19. století do konce druhé světové
války. Představuje tak první reprezentativní
průřez počátky tohoto literárního žánru u nás
doplněný podrobnými medailonky o
autorech.
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