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Milí ètenáøi,
po prázdninách, kdy si s námi poèasí pohrávalo jako koèka s myší, se vše vrací do 
bìžných kolejí každodennosti. Také v knihovnì se po pøepoèítání, pøeskládání, 
pøenesení všech knih vracíme k bìžné práci a øíkáme si, že o revizi nechceme slyšet 
celých pìt let. A že není nikdy dlouho klid, pøipravujeme se na Týden knihoven. 
Knihovna je pro všechny, ale zaèít se musí od nejmenších. Právì na nì letos 
soustøedíme svùj hlavní zájem. Kromì tradièního Klíèování, kdy dìti hledají klíè ke 
knihám, jsme letos pozvali návštìvu nadmíru povolanou. S malými ètenáøi se setká a 
o své práci popovídá spisovatelka Ivona Bøezinová, která byla roku 2004 pasována na 
„rytíøe Øádu krásného slova“. Jsme pøesvìdèeni, že všechny dìti povzbudí v jejich 
ètenáøských zaèátcích.

Vaše knihovna
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REVIZE

Pøišli jste do knihovny a na dveøích se doèet-
li: ZAVØENO – REVIZE knihovního fondu 
a marnì pøemýšleli, co je to ta revize? Nejde 
o nic jiného než o porovnání evidence knih a 
ostatních dokumentù s jejich skuteèným fy-
zickým stavem. Pøes padesát tøi tisíc titulù 
prošlo rukama knihovníkù. Naskenovali 
jsme èárové kódy ze všech dokumentù na 
každém oddìlení, poboèce i ve skladu. To 
znamená, že nám každá kniha èi cédéèko 
nejménì tøikrát prošlo rukama. Je to sice ak-
ce mnohem jednodušší než v dobách pøed 
existencí poèítaèù, protože porovnání s evi-
dencí už udìlá program sám, ale i dnes je revi-
ze fyzicky nároèná práce. Souèasnì s revizí 
se uklízí všechny regály, vytírá se prach, od-
kládají se poškozené knihy na opravu, špatnì 
uložené tituly se vøazují na svá místa. 
Naštìstí nás zaèátkem srpna netrápila ex-
trémní vedra, která jsou zvláš� v podkroví 
nesnesitelná, a mohli jsme se plnì soustøedit 
na práci, která se opakuje v pìtiletých inter-
valech. 
Kromì revize knihovního fondu se v budovì 
za jeden týden vystøídalo nìkolik øemeslní-
kù, kteøí opravili topení, fasádu a vymalovali 
schodištì, abychom nemuseli omezovat pro-
voz jindy. 
Po týdnu èilého ruchu tak byla knihovna per-
fektnì pøipravena na pondìlní nápor dychti-
vých ètenáøù.

 
CD ZDARMA A NAPOØÁD

Ke knihám a èasopisùm, které se tradiènì v 
knihovnì pùjèují zdarma, pøibudou od záøí 
také zvukové záznamy. Prázdniny ovìøily, že 
je o bezplatné pùjèování zvukových nosièù 
velký zájem, proto tuto službu zavádíme 
natrvalo. Na výbìr je pøes 4000 cédéèek a 
magnetofonových kazet s hudbou i 
mluveným slovem.

VÝSTAVY

1. záøí – 31. øíjna
JÁ, ÈLOVÌK
Asociace rodièù a pøátel zdravotnì postiže-
ných dìtí v ÈR, Klub Auxilium.
Nahlédnutí do vnitøního svìta dìtí s tìžkým 
zdravotním postižením užaslým pohledem 
èlovìka, který se prostøednictvím svého pra-
covního zaøazení  s nimi setkal poprvé.

TÝDEN KNIHOVEN – KNIHOVNA JE 
PRO VŠECHNY

v týdnu od 3. – 8. øíjna
REGISTRACE ZDARMA 
pro nové ètenáøe. Celý týden 
je možné se pøihlásit do 
knihovny zdarma.
AMNESTIE na upomínané 

knihy. Využijte poslední letošní možnosti 
vrátit knihy bez placení poplatkù z prodlení!

TEMATICKÉ KUFØÍKY 
 zahajujeme pùjèování v týdnu knihoven

Pro dìti, které nejen rády ètou, ale také si 
rády hrají, jsme pøipravili kouzelné 
tematické kuføíky. Každý z nich je zamìøen k 
jednomu urèitému tématu. Pùjèovat se 
zaènou v týdnu knihoven v dìtském oddìlení 
a na poboèce Zd. Fibicha. V pìkných 
barevných kuføících jsou pøipraveny nejen 
knihy, ale i didaktické pomùcky, hraèky, 
spoleèenské hry pøizpùsobené vìku a zájmu 
dítìte. Témata: Pravìk, Zaèínáme èíst a 
poèítat, Dopravní prostøedky, Èas, Lidské 
tìlo, Honzíkova cesta a Detektivní kanceláø. 
Napø. kuføík „Zaèínáme èíst a poèítat“ 
obsahuje pìt knih vhodných k seznámení s 
písmeny a èíslicemi: Medvìdí pøíbìhy, 



Mìstská knihovna Valašské Meziøíèí 5/2011

Hrajeme si s abecedou, Medvídek Bruno, 
Poèítání s obrázky a Obrázková abeceda (s 
magnetkami). Tituly jsou doplnìny 
jazykovou hrou Mistr slova, pexesy Abeceda 
a Poèítáme s krtkem, poèítadlem, hracími 
kostkami a výukovým CD-ROMem: 
Slabikáø - chytré dítì. 
Kuføíky se budou pùjèovat oproti podpisu 
rodièù.

KLÍÈOVÁNÍ

Program pro žáky 2. tøíd ZŠ spojený s 
hledáním klíèe ke knihám. Urèeno školám.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

úterý 4. øíjna v 18 hodin
Jarmila Kusková
Numerologie v praxi - jak dokáže pomoci i 
poradit
Pøednáška zamìøená na vibrace èísel a jejich 
vliv na èlovìka, jeho povahové rysy i výbìr 
povolání,  také na úkoly, které zde má a za-
barvení cest i osobních let.

ètvrtek 6. øíjna
JAK VZNIKÁ KNIHA A JAK SE STÁT 
SPISOVATELEM
Beseda se spisovatelkou Ivonou Bøezinovou 
pro Rytíøe øádu ètenáøského. Akce na podpo-
ru ètení u dìtí.

HOLKY NA VODÍTKU 
Drogy, anorexie i gamblerství v triptychu 
Ivony Bøezinové. Beseda se spisovatelkou 
pro žáky základních škol.

úterý 11. øíjna v 18 hodin
Arnošt Vašíèek
Utajené senzace
Co skrývá Voynichùv rukopis? Toto unikátní 
støedovìké dílo patøí k nejvìtším záhadám 

svìta a je napsáno neznámým písmem, které 
se nepodaøilo rozluštit ani nejúspìšnìjším 
kryptologùm. Selhaly i pokusy s nasazením 
výkonného poèítaèe. Záhadu umocòují stov-
ky ilustrací neznámých rostlin, doposud neob-
jevených souhvìzdí, podivných pøedmìtù a 
zaøízení. Není jasné, zda jde o dílo fantazie 
nebo zachycení nám neznámé reality. 
Arnošt Vašíèek pøichází s originální hypoté-
zou, která odhaluje nejen, kdo byl autorem 
této nejtajemnìjší knihy svìta, ale s pomoci 
výkladù fascinujících kreseb, kterými je do-
provázena, se pokouší se i o rozluštìní jejího 
šokujícího obsahu. Ten, jak se ukazuje, skrý-
vá pravdìpodobnì nejtajnìjší a nejpodivnìjší 
kapitolu naší historie.
Pøednášku doplòují èetné snímky a videozá-
znamy. 

úterý 25. øíjna v 18 hodin
Ing. Jiøí Mana
Zajímavé události roku 2011
beseda, s dataprojekcí

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
 
Elizabeth Astonová: Dcery pana Darcyho  
Nejoblíbenìjší román anglické klasické lite-
ratury, Pýcha a pøedsudek Jane Austenové, 
konèí – jak jinak – svatbou. Vdìèní ètenáøi, 
sdružení v literárních spoleènostech, èasto o 
jeho pøíbìhu iniciativnì pøemýšlejí: „Jak to 
bylo dál? Žila Elizabeth se svým Darcym 
opravdu pak š�astnì až do smrti?“ A tu se chá-
pe pera souèasná britská spisovatelka 
Elizabeth Astonová, pøikouzlí Darcyovým 
poèetnou rodinu a mapuje osudy jejích èlenù. 
Ocitáme se pak v Londýnì roku 1818. V 
Evropì po Napoleonovi vládne znovu mír, 
nastává jiná doba, staré konvence ustupují 
odvážným myšlenkám nového století. Do 
mìsta, kde právì zaèíná tradièní jarní spole-
èenská sezóna, pøijíždí z venkovského pan-
ství k pøíbuzným pìt mladých Darcyových 
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dcer. Jak obstojí ve víru plesù, návštìv, no-
vých známostí, ve spleti intrik, klevet a ne-
zvyklých složitých vztahù, když rodièe dlí v 
cizinì a oporu je tøeba hledat hlavnì ve vlast-
ním rozumu a citu? Na svìtì už existuje nìko-
lik tisíc napodobitelù a pokraèovatelù Jane  
Austenové, ale jediné Elizabeth Astonové 
(nomen omen) se dostalo kritického uznání – 
a to právì za její román Dcery pana Darcyho, 
jenž se stal rovnìž svìtovým bestsellerem.

Peter Zamarovský: Proè je v noci tma? 
V knize je unikátním zpùsobem øešena 
dùležitá astronomická otázka na pozadí 
historických a filosofických souvislostí. 
Otázka „Proè je v noci tma?“ vypadá na první 
pohled banálnì až hloupì. Ve skuteènosti jde 
o mimoøádnì plodnou otázku, kterou si 
kladli nejzvídavìjší duchové již od poèátku 
novovìku, a to nejenom hvìzdáøi, kterým to 
nejvíc pøísluší, ale také fyzikové, filosofové 
a dokonce i básníci. Pøedmluvu ke knize 
napsal Jiøí Grygar.

Snìtivý Josef Pepson: Dopisy v 
nevratných lahvích
Co se stane, když mezi novomanžele vstoupí 
oslòující muž a nepozorovanì zanechá svou 
genetickou stopu? Když zvìtralou pohodu 
letitých štamgastù rozèeøí tajemný Poutník, 
který umí plnit pøání? Když si ušlápnutý úøed-
níèek vyøídí úèty s bourákem s bohatým 
trestním rejstøíkem a kytarou na svalnatém 
krku? Anebo když mladá a zvídavá novináø-
ka rozvíøí prach na oddacím listu manželství, 
které, aè dávno mrtvé, vlastnì nikdy neskon-
èilo? Spoleèným jmenovatelem kvarteta po-
vídek je nedorozumìní - nedorozumìní vrha-
jící jejich hrdiny do situací, v nichž se pøed-
tím ocitli nanejvýš v neklidných snech. Toto 
nedorozumìní však pramení z lásky ve všech 

odstínech rudé i èerné, z nadìje zmaøené, a 
pøesto znovu ožívající, z víry, že po prohra-
ném zápase vždycky pøijde odveta… 
Zkrátka ze staré dobré trojice, která provází 
manžele i milence, štamgasty i poutníky, ne-
nápadné úøedníky i potetované bouráky už 
pìkných pár tisíc let.

Daniel Keyes: Rùže pro Algernon
Rùže pro Algernon si poprvé získala ètenáøe 
jako slavná povídka, která se doèkala 
uvedení v nesèetných antologiích a byla 
pøeložena do mnoha jazykù. Stejnì úspìšná 
byla i jako televizní inscenace – a nakonec 
jako celoveèerní film s názvem Charly. Pak 
Daniel Keyes svùj znepokojivý pøíbìh 
rozšíøil a zabydlel dalšími postavami, takže 
vznikl román, který obdržel od asociace 
Science Fiction Writes of America cenu 
Nebula za nejlepší science fiction roku. 
Fascinující pøíbìh o odvážném (snad až pøíliš 
odvážném) experimentu s  l idskou 
inteligencí popsal jeden kritik jako „milostný 
trojúhelník tvoøený dvìma lidmi“. Jiné 
nadchla jeho obraznost, napìtí nebo lidskost. 
Rùže pro Algernon v sobì spojují všechny 
tyto kvality. Je to jeden z nejoriginálnìjších a 
zároveò nejcitlivìjších románù naší doby.

Novinky pro dìti
Jiøí Škvor: Rébusy se zvíøaty
Kniha rébusù pro zkušené luštitele i zaèáteè-
níky bez rozdílu vìku! Všem, kteøí si rádi pro-
cvièují mozek a bystøí mysl, je urèena kniha 
plná rùznì obtížných rébusù. Øešením kaž-
dého rébusu je zvíøe, o nìmž se v druhé èásti 
knihy mùžete doèíst rùzné zajímavosti a pro-
hlédnout si jeho fotografii.

Pøíští èíslo mininovin vyjde v listopadu!
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