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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Milí čtenáři,
s blížící se zimou a Vánočními svátky pro Vás naše knihovna připravila
předvánoční dárek v podobě MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY.
V týdnu od 1. do 6. prosince budeme nadělovat: ke každému zapůjčenému CD
jedno zdarma, každému novému čtenáři bezplatnou registraci na příští rok a
těm zapomětlivým či neposlušným dlužníkům odpustíme poplatky za pozdní
vrácení knih či časopisů. V pátek 5. prosince bude v knihovně
MIKULÁŠSKÝ SRAZ - všichni noví i stávající čtenáři, kteří přijdou v
mikulášském kostýmu (anděl a čert se samozřejmě také počítá), si odnesou
registraci na příští rok zdarma. Hodnotit, zda si kostým zaslouží odměnu,
budou pracovníci jednotlivých půjčoven.
Vaše knihovna
PS: Uplácení knihovnic je 5. prosince dovoleno jakýmkoliv způsobem!!! :-)
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O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Městská knihovna vyhlašuje městské kolo
literární soutěže O poklad strýca Juráša.

Nejlepší práce postoupí do krajského kola,
kterého se zúčastní děti regionů Vsetín,
Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště.

TÉMATA:

Literární soutěž je součástí projektu Klubu
dětských knihoven Svazu knihovníku a
informačních pracovníků ČR „Kde končí
svět“.

Kamarádka knihovna - je ti v knihovně
dobře, bez knížek a čtení si život neumíš
představit? Je tvým malým útočištěm,
místem setkání s kamarády, místem, kam
chodíš hledat informace, zábavu a poučení?
Napiš o své knihovně i o tom, jak by měla
vypadat podle tvých představ.
Kouzelné slovo kamarád - co všechno pro
tebe znamená kamarád? Napiš o svém
kamarádovi dvounohém, čtyřnohém nebo
i vícenohém.
Kamarádství bez hranic - dopisování,
chatování, spojení přes internet... mohou
být počátkem opravdového přátelství?
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let.
Každý účastník si může vybrat jedno
z navržených témat a zpracovat je jako
prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton
apod.), poezii, drama nebo komiks.
Účastník může poslat jeden příspěvek
v próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3
básně.
Vyhlášení soutěže 6. 10. 2008, uzávěrka
soutěže 30. 11. 2008, vyhodnocení
výsledků 11.12.2008.
Soutěžní práce musí byt opatřeny titulní
stranou se jménem a příjmením autora,
třídou, věkem, celou adresou, názvem
zvoleného tématu, telefonickým kontaktem
a názvem školy. Titulní list je také možné
stáhnout z www.mekvalmez.cz.
Příspěvky můžete odevzdat v elektronické
nebo v psané formě v dětském oddělení na
ulici B. Němcové (vedle Rajky) nebo v
knihovně na ul. Z. Fibicha ve Valašském
Meziříčí. Psanou formu je vhodné doplnit i
textem v elektronické podobě, který lze
zaslat na: detske@mekvalmez.cz.

TIP NAZAJÍMAVOU KNIHU
NESVADBOVÁ, Barbara: Pohádkář
Po osmi letech vydává Barbara
Nesvadbová svůj dlouho očekávaný román
Pohádkář. Spisovatelka vrací na scénu
svoji hrdinku Karlu, která se objevila už v
předešlých třech románech. Avšak nyní
Karla přichází mnohem dospělejší a je
matka dvou dětí. Propadá duší, tělem i
láskou jedinému muži, Márovi. Miluje ho
tak silně, že paralyzována vášní neumí
připustit, že on v těch samých iluzích
udržuje ještě i jinou ženu.
RENNISON, Louise: ... a pak se mi to
vymklo z rukou
Již páté pokračování bláznivých zápisků
Georgie Nicolsonové, které nenechá vaši
bránici v klidu. Na scéně nechybí sestřička
Libby, kocour Angus, ani lehce potrhlí
rodičové. Georgie má stále plnou hlavu
kluků, a tak není divu, že líbací stupnice
dostává zcela nové rozměry. A taková
znalost rozhodně patří do povinné výbavy
každé dospívající dívky.
GOLOBOVÁ, Milada: Děti na zabití
Skutečný příběh odehrávající se ve
dvacátých letech dokumentuje, že týrání
dětí není nic nového. Autorka zde
vzpomíná na své dětství, které se po smrti
matky a novém otcově sňatku změnilo na
peklo. Mladá macecha ji i jejího bratra
krutě týrala po více než šest let.
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CIZOJAZYČNÁ LITERATURA
V KNIHOVNĚ
Hudební oddělení nabízí k vypůjčení kromě
CD a zvukových knih také cizojazyčnou
literaturu převážně v jazyce anglickém a
německém, no a něco málo v holandštině,
ruštině, francouzštině a španělštině. Mezi
nejvíce oblíbené patří tzv. dvojjazyčné
vydání, kdy na jedné straně je cizojazyčný
text a na druhé je překlad do češtiny.
A právě z těchto knih vybíráme:
London, Jack: Na konci duhy (anglicky)
Leacock, Stephen: Průvodce dokonalého
milence (anglicky)
Capote, Truman: Snídaně u Tiffanyho
(anglicky)
Poe, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo
(anglicky)
Wilde, Oscar: Zločin lorda Artura Savila
(anglicky)
Stevenson, Robert Louis: Klub sebevrahů
(anglicky)
Baum, L. Frank: Čaroděj ze země Oz
(něměcky)
Rilke, Rainer Maria: Dvě pražské povídky
(německy)
Grimm, Jacob Ludwig Karl: Německé
pohádky (německy)
Kašpar, Oldřich: Proč se indiáni bojí sovího
křiku a jiné mexické legendy (španělsky)
Kašpar, Oldřich: Kojot a oposum a jiné
mexické pohádky (španělsky)
Kraus, Ivan: Rodinný sjezd (francouzsky)
Verne, Jules: Vzbouřenci na lodi Bounty
(francouzsky)

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 4. listopadu v 18 hodin
Přednáška Ing. Milana Bezouška
Jak vyřešit vztah žena - muž, muž - žena
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Úterý 11. listopadu v 18 hodin
Beseda s Kateřinou Vlhovou
Thajsko první krok do Asie
Úterý 18. listopadu v 18 hodin
Křest dvoudílné knihy Štěpána Hurty
Jiskřička naděje a povídání o Valašských
pohádkách, které ještě nebyly vydány
Úterý 25. listopadu v 18 hodin
Přednáška Ing. Jiřího Many
ČS. Židé 1938 1945 (existenční
devastace, účast v odboji)
Úterý 2. prosince v 18 hodin
Beseda s Vladimírem Pospíšilem
Gutensteiner Alpen - Schönberg
s dataprojekcí
Pondělí 15. prosince v 18 hodin
Beseda s Miroslavem Kabelou
Po stopách našich předků - v Holandsku
Úterý 16. prosince v 18 hodin
Slavnostní vyhodnocení Literární soutěže
Miroslava Kabely na rok 2008
a
Vánoční koncert se skupinou Tymián pod
vedením Aloise Krutílka

VÝSTAVY
1. - 30. listopadu 2008
výstava fotografií
Charita Valašské Meziříčí - Rodina bez
hranic
1. - 31. prosince 2008
výstava
Božena Hambálková - Vánoční zastavení
s paličkováním
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KLÍČOVÁNÍ 2008
V říjnu žila naše dětská oddělení pátráním
po tajemství klíče.
Druháci z Valašského Meziříčí a přilehlých
obcí navštěvovali knihovnu a spolu s tetou
Bětou odhalovali, co je klíčem ke knihám.
Prostřednictvím několika úkolů, kdy
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s sebou do školy.

Každý malý návštěvník dostal legitimaci
RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO,
do které obdrží při každé návštěvě
knihovny speciální razítko.
prokazovali že znají abecedu, že dokáží
písmena napsat třeba i vlastním tělem,
vypátrali, že klíčem ke knihám je
schopnost čtení. Symbolický klíč, který jim

Nejpilnější návštěvníci knihovny budou mít
v březnu 2009 přednostní právo přihlásit se
na Noc s Andersenem.
V květnu bude soutěž o sběr razítek
vyhodnocena.
Snad i tato malá soutěž pomůže dětem
rozvíjet jejich čtenářské dovednosti.

Krásné a pohodové prožití Vánoc
Vám všem přejí
Vaši knihovníci na radnici!

tuto skutečnost bude připomínat, si odnesli

Příští číslo mininovin vyjde v lednu!
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