
Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ

Městská knihovna Valašské Meziříčí 6/2009

Milí čtenáři,
školní rok se rozjel naplno. I my v knihovně to pociťujeme den co den. Rozpůjčily se
učebnice, slovníky, encyklopedie, prostě spousta naučné literatury, ale bohužel se
znovu objevil jeden velký „knihovně-čtenářsko-školní problém“, a tím je povinná
četba. Každý si umí spočítat, kolik je v našem městě škol, ve škole studentů a ti
všichni dostanou jeden, někdy i totožný, seznam povinné četby. A i když nejsou
všichni studenti svědomití, minimálně polovina z nich chce úkol do školy splnit a
alespoň část povinné četby přečíst. A knihovna? Ano, počítáte dobře. Knihovna je
jedna a od jednoho titulu opravdu nevlastní padesát svazků. A to z různých důvodů:
finance, nedostatek místa, krádeže již zakoupené povinné četby… Ale přicházíme s
nápadem. Vyčlenili jsme po úpravách místo, ušetříme finance a uspokojíme
čtenářské požadavky…VYHLAŠUJEME AKCI:

Vaše knihovna

DARUJTE KNIHOVNĚ
POVINNOUČETBU!
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DARUJTE KNIHOVNĚ POVINNOU
ČETBU:

V ÍTÁRNĚ VÁM NABÍZÍME K
ZAKOUPENÍ KNIHY

I. Olbracht:
E. Petiška:
J. Neruda:
J. Vrchlický:
F. M. Dostojevskij:

A. S. Puškin:
G. B. Shaw:
N. V. Gogol:

E. Hemingway:
E. M. Remarque:
J. W. Goethe:

G. Orwell:

W. Shakespeare:
CH. Dickens:
W. Styron:
V. Dyk:
L. Fuks:
V. Vančura:

J. Zeyer:
A. Dante:
F. L. Čelakovský:

Homér:

Biblické příběhy
Staré řecké báje a pověsti
Povídky malostranské

Noc na Karlštejně
Zločin a trest
Idiot

Eugen Oněgin
Pygmalion
Revizor
Mrtvé duše

Stařec a moře
Na západní frontě klid

Utrpení mladého Werthera
Faust

Farma zvířat
1984

Hamlet
Oliver Twist

Sophiina volba
Krysař
Spalovač mrtvol

Rozmarné léto
Kosmas

Radúz a Mahulena
Božská komedie

Ohlas písní ruských
Ohlas písní českých

Ilias
Odysseia

Č

Gabriela Haasová:
Na významnou osobnost vala sko-
meziří ské kultury vzpomínají jeho přátelé.
Tuto drobnou kní ku vydal vlastním
nákladem spolek Zdělanců ze Sobotky.
Cena 200,- K

Jiří Demel
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Josef Kramář:

Kni ní vydání lánků uveřejněných dříve v
asopisech Zvuk a Vlastivědná revue

Vala sko a v novinách Obelisk. Seznamují
nás s místy a osobnostmi, významnými i
zapomenutými, spjatými s Vala ským
Meziří ím a okolím i dějinnými událostmi
trochu jiným pohledem.
Cena 90,- K

Ladislav Baletka:

Co víme, ale hlavně co nevíme o idovské
komunitě na eho města.
Cena 118,- K

Zina Kle ková, Milan Orálek:

Obrazová publikace.
Cena 350,- K

Vala sko-meziří ské
staro itnosti

idé v dějinách
Vala ského Meziří í

Památné
a významné stromy Vala ska
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TÝDEN KNIHOVEN

VÝSTAVY

Říjnový Týden knihoven proběhl za
zvýšeného zájmu čtenářů – vrátilo se
několik dlouho upomínaných titulů,
zaregistrovali jsme přes padesát nových
uživatelů. Na obou dětských odděleních
proběhlo Klíčování pro druhé ročníky
základních škol. Děti si s popletenou tetou
Bětou a její neteří zopakovaly abecedu,
vyprávěly si popletené pohádky a hledaly
klíč ke čtení. Celý projekt je směřován k
tomu, aby si děti našly cestu do knihoven a
uměly si vybrat vhodnou knihu, která je
osloví a zároveň také pobaví.
A to se nám, doufám, podařilo.

říjen - listopad
Ester Denešová
Toulky Indií
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prosinec

Úterý 3. listopadu v 18 hodin
křest knihy pohádek Štěpána Hurty

beseda s autorem, křest knihy,
autogramiáda, ochutnávka racionální
výživy

Úterý 10. listopadu v 18 hodin
Od jazzu k technu – průlet dějinami taneční
pop music s Petrem Luljakem

poslechový večer

Středa 11. listopadu v 18 hodin

předná í MUDr. Jiří Hanzel

Středa 18. listopadu v 18 hodin
Klub zdraví

přednáší Lukáš Jureček

Úterý 24. listopadu v 18 hodin

beseda s Kateřinou Vlhovou

Úterý 1. prosince v 18 hodin
Od jazzu k technu – průlet dějinami taneční
pop music s Petrem Luljakem

poslechový večer

Bo ena Hambálková, Jarmila Heimerová
DOTEKY PALIČKOVANÉ KRAJKY

„MALÍ SUPERMANI díl 1.”

TANEČNÍ REVOLUCE – NEJVĚTŠÍ
„ZLOČIN“ DISKŽOKEJŮ

PREVENCE A LÉČBA CHŘIPKY
PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY,
POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

ZÁPLAVY A PRÁCE
DOBROVOLNÍKŮ

MAROKO

JAZZ, SOUL, GOSPEL V TANEČNÍM
KABÁTKU - US / UK GARAGE ČILI
VOKÁLNÍ HOUSE

ž

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

š

Úterý 8. prosince v 18 hodin

Libor Bureš se vydá po stopách P. Gaugina,
J. Brella a T. Heyerdala
beseda s dataprojekcí

Pondělí 14. prosince v 18 hodin

beseda s Miroslavem Kabelou

Úterý 15. prosince v 18 hodin
Slavnostní vyhodnocení

na rok 2009
a se skupinou
Tymián pod vedením Aloise Krutílka

Středa 16. prosince v 18 hodin
Klub zdraví

přednáší Jan Dymáček

1. - 30. prosince
Prodejní výstava panenek na podporu huma-
nitární akce UNICEF. Za 600 K si odnese-
te panenku, ale předev ím uhradíte o ková-
ní skute ného dítěte proti esti nemocem.
Tato částka zahrnuje cenu o kovacích látek
proti spalni kám, zá krtu, ernému ka li,
tetanu, tuberkulóze a dětské obrně, injek
ních stříka ek, jehel a za kolení zdravotní-
ka. Panenky jsou jedine né, asto je vyrábě-
jí samy děti. Budou vystaveny v oddělení
pro dospělé tenáře, kde si je mů ete pro-
hlédnout a zakoupit. Ka dý kupující obdr í
také pohlednici, kterou by měl poslat tomu,
kdo panenku vyrobil, aby se dověděl, e
jeho panenka na la nový domov.

DOBYTÍ RÁJE – MARKÉZY KOUZLA
ZBAVENÉ

CO JE TO ŠTĚSTÍ

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MIROSLAVA
KABELY

VÁNOČNÍ KONCERT

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ O
VZTAZÍCH

ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍ
IVOT DÍTĚTE
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MIKULÁ SKÁ AMNESTIE

O POKLAD STRÝCA JURÁ A

Š

Š

7. - 11. prosince
Nadělíme vám malý dárek - dlu níkům
odpou tíme staré hříchy a nevybíráme
poplatky za pozdní vrácení knih.

Městská knihovna vyhla uje literární a
výtvarnou soutě pro děti od 6 do 15 let.

Mají slova barvu? Mohou barvy lé it? Jsou
tvé sny barevné? Umí snít s otevřenýma
o ima? Umí napsat barevnou báseň,
povídku...?

Vidím v ivotě věci pozitivní? Jaké to je
vůbec nevidět? Jaké to je být barvoslepý?
A jaké to je vidět svět o ima zvířete? Hledí

ospěláci měnit svoji
„barvu” - přetvařovat se nebo měnit náladu
stejně jako chameleon?

Kdy jsme smutní, zdá se nám svět
ernobílý. Doká e popsat svět plný barev

nejrůzněj ích odstínů? Jak by vypadal svět
úplně

ervená Karkulka, luťásek, Krtek a
zelená hvězda, Fialoví je ci... A co tvoje
pohádka plná barev? A co kouzelná malířka
příroda?
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se v kamarádství na barvu pleti? Dokáží
tvoji kamarádi nebo d
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bez barev nebo jen jednobarevný?
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Literární ástč :
Symbolika barev

O pastelce bez barvy
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Vidění světa

Pestrobarevný svět a já ho chci vidět

Výtvarná ástč :
Můj barevný pohádkový hrdina

Perchta Kazi Pátá: Mé dítě má autismus

Barbara Colorosová: Krizové situace v
rodině

L , uzávěrka
soutě e 30. 11. 2009.
Podrobné soutě ní podmínky najdete na
dětských odděleních nebo na:
www.mekvalmez.cz

Kniha je věnována v em rodi ům, kteří
vychovávají dítě s poruchami autistického
spektra. Publikace matky autistického
dítěte poodhaluje tenáři ka dodenní
starosti i radosti pé e o dítě s touto
poruchou, vysvětluje význam rodiny,
upozorňuje na problémy, se kterými se
rodi e setkají při za leňování dítěte do
kolektivu a do samostatného ivota. Kniha
umo ňuje lépe pochopit my lení a chování
dětí s autismem a poskytuje praktické rady,
jak odstranit ne ádoucí chování, zlep it
komunikaci a posílit nezávislost dítěte.

Citlivě napsaná příru ka radí rodi ům, jak
uleh it dětem obtí né ivotní situace, jako
jsou rozvod, nemoc nebo smrt v rodině,
vá ný úraz s trvalými následky, adopce a
dal í. Ka dá kapitola se zaměřuje na
specifický problém, popisuje stadia, jimi
děti procházejí (zármutek, vzdor, deprese,
vztek), doporu uje, jak v krizovém období
jednat a na co klást důraz.

ibovolná technika, formát A4
ž

ž

š

ž

ž
ž š

ž š

ž ž

ž
š ž

ž

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU
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Příští číslo mininovin vyjde v lednu !
Knihovníci na radnici - 6/2009 - Vydává Městská knihovna Valašské Meziříčí

Masarykova 90, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123421
tel.: 571 621 589, e-mail: sluzby@mekvalmez.cz

připomínky a příspěvky můžete podávat ve všech odděleních a pobočkách knihovny
Registrační číslo MK ČR E 15792

http://www.mekvalmez.cz
mailto:sluzby@mekvalmez.cz

