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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VÈASNÉ aneb CO SE DÌJE V KRÁSNÌ
Milí ètenáøi,
máme pro vás dvì zprávy. A jak to bývá, jedna je dobrá a druhá špatná…
Tak kterou chcete døív? Zaènu tou dobrou. Od èervence zahajujeme pùjèování CD
bezplatnì. Mùžete si vypùjèit oblíbenou hudbu èi naètenou knihu a to vše zcela
zdarma. Jedno omezení pøece jen zùstává – výpùjèní doba hudebních CD je jeden
týden!
Špatnou zprávou je, že budeme v srpnu revidovat všechny knihy a ostatní dokumenty
a musíme knihovnu zavøít. My knihovníci si pøejeme, aby celý týden pršelo – a
knihovna byla pøirozenì klimatizovaná. Tak si nezapomeòte vypùjèit více ètiva, a my
se pokusíme vše zvládnout v jednom týdnu.
Vaše knihovna
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NEPIŠTÌ DO ŠUPLÍKU, PIŠTÌ DO
SOUTÌŽE!
JE VYHLÁŠEN 3. ROÈNÍK LITERÁRNÍ
SOUTÌŽE MIRKA KABELY
Soutìží se o 2222 Kè. Všichni od 16 do 20 let
to mùžete zkusit na téma: Co právì hýbe svìtem nebo Když dva dìlají totéž, není to totéž.
Mladší pište na témata A zítra bude nový den
nebo Režisérem ve svém virtuálním svìtì.
Do øíjna je sice fùra èasu, ale o prázdninách
se snadno zapomíná ...
Soutìžní podmínky na: http://www.valasskemezirici.cz/doc/34673/element/258166/download

KNIŽNÍ NOVINKY NA ODDÌLENÍ PRO
DOSPÌLÉ
Mnozí z vás si již zvykli pravidelnì navštívit
regál s novými knihami. Nìkdy se ale pøihodí, že si vámi oèekávanou knihu stihne vypùjèit jiný ètenáø døív, než si jí všimnete. Pro
tento pøípad je na regálu umístìn seznam novinek, ve kterém si mùžete rychlým pohledem zkontrolovat, jaké tituly pøibyly do knihovního fondu. Za první pololetí letošního
roku už to bylo na 900 titulù. Novinky se na
pultì objevují pøibližnì ve dvoutýdenním
intervalu a o jejich zaøazení do fondu vás informujeme na webových stránkách i facebooku. Nyní pøibude informace na pùjèovnì
tak, abyste byli stále v obraze. Datum pøíští
expedice nových knih na pùjèovnu budeme s
pøedstihem zveøejòovat na oddìlení pro dospìlé ètenáøe.
Neváhejte se s dotazy obrátit na pracovníky
oddìlení, rádi vám poradí jak a kde se o
všech novinkách dovíte.
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V ZÁMKU JSME PASOVALI PRVÒÁÈKY
DO RYTÍØSKÉHO ØÁDU ÈTENÁØSKÉHO
Této cti se dostalo 220 prvòáèkùm z našeho
mìsta a okolí. Každý ještì pøed tím než poklekl a byl støedovìkým rytíøem pasován,
musel pøed králem Knihoslavem I. a královnou Abecedou slíbit, že bude mít rád knihy,
bude se k nim chovat opatrnì a s úctou. Ve
škole se dìti nauèily psát a èíst, takže pasování do øádu je urèitou formou odmìny. Glejt,
který z rukou královny Abecedy prvòáèci
obdrželi, jim poslouží k bezplatné registraci
v knihovnì. Za jejich úsilí pøi uèení pøišel
rytíøùm podìkovat starosta Jiøí Èásteèka,
který je povzbudil do hledání tìch nejlepších
literárních pøíbìhù. A protože k dìtské knize
neodmyslitelnì patøí ilustrace, posadili se
školáci opìt do hledištì, aby zhlédli show
ilustrátora Adolfa Dudka.

JAKÁ BYLA MEZIØÍÈSKÁ MUZEJNÍ
NOC V KNIHOVNÌ?
Pøekvapivá. Èím? Vaším zájmem. Pøesto, že
je knihovna otevøena šest dní v týdnu, našlo
si v prùbìhu noci cestu do knihovny na tøi sta
návštìvníkù a máme pocit, že se jim u nás
líbilo. Celkem zvìdavì nám nahlíželi pod
ruce, co se to v té knihovnì dìje, když je
zavøeno a jak to probíhalo pøed existencí
poèítaèù. Mnohokrát jsme slyšeli: „Jo, tohle
si ještì pamatuju, jak se do knížek dávaly
lístky.“ A od mladších návštìvníkù údiv:
„Noviny z roku 1923? To si dìláte legraci.“
Ne, nedìláme. Ti z návštìvníkù, kteøí
èasopisem Lubina listovali podrobnìji,
dokonce usoudili, že se na stranách tisku
øešily pøed devadesáti lety stejné problémy
jako dnes.
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VÝSTAVY
1. èervence – 30. srpna
BESKYDSKÉ VODY
Výstava fotografií Blanky Rùžièkové ve
vestibulu knihovny.
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fondu uplynulo celých pìt let. Právì po pìti
letech je knihovna dle knihovního zákona
257/2001 Sb. povinna provést øádnou revizi
knihovního fondu. Poèítat knihy budeme o
prázdninách, abychom co nejménì omezili
provoz knihovny, a doufáme, že nám na to
bude jeden týden staèit.

PÙJÈOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
ODDÌLENÍ
PRO DOSPÌLÉ

ODDÌLENÍ
PRO DÌTI

VYHLÍDKA

PONDÌLÍ

9:00 – 17:00

12:00-16:00

ZAVØENO

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

ZAVØENO

ZAVØENO
ZAVØENO

STØEDA

9:00 – 17:00

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

ÈTVRTEK

ZAVØENO

ZAVØENO

ZAVØENO

PÁTEK

9:00 – 17:00

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

ZAVØENO

SOBOTA

ZAVØENO

ZAVØENO

ZAVØENO

17. srpna od 9 do 11 hodin na oddìlení pro dìti a mládež na ulici B. Nìmcové
HRY S KOSTKOU PRO DVÌ NEBO VÍCE
OSOB
Deskové hry s knoflíky, kostkou, fazolemi,
panáèky, nebo sirkami.

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
od 1. èervence
NA DOVOLENOU JEDINÌ S LEGÁLNÍ
HUDBOU
Zaèínáme pùjèovat CD bezplatnì.
13. èervence od 9 do 11 hodin na oddìlení pro
dìti a mládež na ulici B. Nìmcové
VYPNÌTE POÈÍTAÈ A PØIJÏTE SI
HRÁT DO KNIHOVNY
Dopoledne plné her, kvízù a soutìží.
11. – 15. èervence
LETNÍ ÈTENÍ ZA PÌTIKORUNU
Vyøadili jsme spousty detektivek, èasopisù a
nìjakou beletrii, které uvolnily místo novìjším titulùm. Pøijïte si vybrat lehké ètení na
prázdniny – v pondìlí - na trávníku u knihovny, úterý, støeda, pátek - ve vestibulu knihovny.
8. - 13. srpna
KNIHOVNA BUDE UZAVØENA
V dobì od 8. do 13. srpna bude knihovna pro
veøejnost uzavøena vèetnì poboèek na ul. B.
Nìmcové a Z. Fibicha. Ani se nám nechce
vìøit, že už od poslední revize knihovního

Nauèná literatura
Ivo Sobotka: Rusko
Osmnáct obrazù z cesty po ruské zemi a klášterech. Autor je vášnivý cestovatel, který navštívil vìtšinu evropských zemí. Své zážitky
a pocity z cest peèlivì uchovává nejen ve
svém srdci, ale i v písemných záznamech a
fotografických dokumentech. Tato kniha je
prvním zveøejnìným svìdectvím o jeho zpùsobu vnímání jiných kultur, dìjinných souvislostí, pøírodních fenoménù a lidských osudù, které se odehrávají na odlišných místech
naší stejné planety. Ètenáøi se tak dostává do
rukou nejen faktografický popis autorovy cesty po ruské zemi, ale i jeho silný osobní pøíbìh, prožitý v duši vnímavého pozorovatele
génia loci.
Martin Pössl: Èaj jako životní styl
Nauète se spolu s námi pøípravu a servírování
èajù tak, jak to dìlají lovci v Jižní Americe èi
arabští koèovníci a mniši v Tibetu. Zjistíte, co
je jedineèného na èeské èajové kultuøe a možná se i pro vás stane pití èaje dùležitou souèástí života. Zorientujete se v nepøeberném množ

Mìstská knihovna Valašské Meziøíèí

4/2011

tkáváme s Claire, mladou ženou, která si po
prožitých hrùzách druhé svìtové války užívá
na skotském venkovì své druhé líbánky.
Pomocí záhadných menhirù se ocitá o dvì stì
let zpìt v období, kdy vrcholí snahy
Beletrie
Stuartovcù o znovuzískání skotského trùnu.
Do boje jsou vtaženy i skotské rodinné klany.
Jo Nesbo: Nemesis
Zaèal podzim. V jedné bankovní poboèce v Claire je pøinucena pod vlivem krutých okolcentru Osla dostává vedoucí pìtadvacet vte- ností provdat se za Skota Jamieho Frasera, do
øin na to, aby otevøel bankomat, vybral z nìj kterého se postupem èasu zamiluje a zùstává
peníze a naházel je do pøipravené kabely. s ním.
Limit o šest vteøin pøekroèí. Bankovní lupiè Druhý díl nás pøivádí do Francie, kde se
ukáže do bezpeènostní kamery šest prstù, Jamie, který je ve své vlasti pronásledován,
zastøelí jednu ze zamìstnankyò a beze stopy ukrývá. Jamieho pøíbuzný nabízí manželùm
se vytratí. Pøípad dostává na starost Harry nejen støechu nad hlavou, ale i pøístup do vyšHole, jeden z nejlepších kriminalistù osloské ší spoleènosti. V Paøíži žije v exilu také skotpolicie, ale zároveò velmi svérázný chlapík, ský následník trùnu, který se snaží získat proosamìlý vlk s neuspoøádaným osobním živo- støedky a spojence na další váleèný pokus o
tem a alkoholik, kterému dìlá problémy pod- získání koruny. Claire však dobøe ví, jak toto
tažení dopadne. Katastrofálnì. Smete všechvolit se jakékoli autoritì.
ny skotské klany z povrchu zemského a jejich vysoèina bude vítìznými Anglièany zceJean Plaidy: Radosti lásky
Další z pøíbìhù o anglických královnách vì- la vyplenìna. Nezùstane kámen na kameni.
novala slavná popularizátorka historie portu- Proto se Claire a Jamie snaží skotskému králi
galské princeznì Kateøinì z Braganzy (1638- v jeho váleèném tažení zabránit. Jamie se
1705). Po mnoha peripetiích se koneènì roku však zaplete do souboje se svým úhlavním
1662 mohla provdat za krále Karla II. Její po- nepøítelem kapitánem Randallem, je zajat a
zice však nebyla šastná, jako katolièka neby- uvržen do Bastily. Claire musí ke králi prosit
la u lidu a dvoøanstva v oblibì a podle zákona o jeho milost. Jakou cenu bude muset zaplaani nemohla být korunována. Jejím hlavním tit? Podaøí se jí zastavit prolévání krve nevinneštìstím však bylo, že pøestože její manžel ných skotských mužù a zmìnit dìjiny? Bitva
zplodil nejménì 17 nemanželských potom- u Prestonu v roce 1745 konèí pro Skoty vítìzkù, ona sama žádné z dìtí nedonosila. Karel ji nì a zvedne jejich sebevìdomí.
pøesto miloval a zanícenì ji hájil proti snahám odstranit ji v úsilí o legitimního dìdice
trùnu. Spoleèný boj proti nepøátelùm nako- Aktuální informace o dìní v knihovnì najdete na FACEBOOKU. Staòte se fanoušky své
nec krále s královnou sblížil.
knihovny :-)
Diana Gabaldon: Vážka v jantaru
Kniha Vážka v jantaru navazuje na úspìšný
Pøíští èíslo mininovin vyjde v záøí!
první díl s názvem "Cizinka". V nìm se se
ství druhù èajù, které se na èeském trhu vyskytují, a budou vám doporuèeny ty nejkvalitnìjší.
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