
Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY V ASNÉ aneb CO SE D JE V KRÁSN

Milí tená i,
máme pro Vás skv lou zprávu. Knihovna je kone  bez bariér!!! Teda bohužel jen 
naše webové stránky, které se umístily ve trnáctém ro níku sout že Biblioweb v 
bezbariérovém p ístupu pro handicapované uživatele na krásném t etím míst  za 

stskou knihovnou v Litvínov  a Knihovnou Ji ího Mahena v Brn . Ujiš ujeme 
Vás, že d láme vše proto, abychom byli bez bariér úpln . A jak dopadl náš web v 
celkovém hodnocení stránek? Spolu s rožnovskou knihovnou jsme se pod lily o 6. 
místo. Na stránkách knihovny m žete vyhledávat v katalozích, prodlužovat své 
výp ky, naleznete zde informace o novinkách, akcích, fotografie, statistické údaje 
o knihovn  a spoustu dalších informací. A pokud nenajdete to, co hledáte, dejte nám 

t.

Vaše knihovna
PS: Jsme tu pro Vás a bez Vás to nejde...
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POKLAD STRÝCA JURÁŠA ODHALEN

NOC S ANDERSENEM VE VALAŠSKÉM 
MEZI Í

Ve tvrtek 18. dubna se v M stské knihovn  
ve Valašském Mezi í odtajnily výsledky 
okresního kola literární sout že O poklad 
strýca Juráša. Sout že, která byla vyhlášena 
tradi  na podzim ve všech knihovnách 
okresu, se zú astnilo na 200 d tí ve v ku od 6 
do 15 let. Jejich práce m ly podobu prózy, 
poezie i komiksu a spole né téma Cesty za 
dobrodružstvím. 
121 nejlepších p ísp vk  se pom ovalo v 
okresním kole, aby se ukázalo kdo je nej... 

ti jsou šikovné v celém okrese a mezi 35 
ocen nými pracemi nalezneme nejen d ti z 
Valašského Mezi í, Vsetína a Rožnova p. 
Radhošt m, ale také z Lou ky, Zub í, 
Karolinky i Valašské Polanky. Z nejlepších 
prací jmenujme alespo  Zem  Fantazie, 
Valašský Tarzan, Ko ky mají sem život  
nebo Dobrodružství s kouzelnou knihou.
Všichni ocen ní si krom  dárk  odnesli z 
mezi ské knihovny také almanach 
vít zných prací.
Literárním dárkem pro ocen né se stala 
inscenace jedné z Duhových pohádek 
autorky Daniely Fischerové, kterou 
zpracovala um lecká vedoucí Bohumila 
Plesníková pro d tský soubor ZUŠ A. 
Radoka ve Valašském Mezi í. 
Všem vít m gratulujeme a držíme palce do 
krajského kola. 

Pod kování za spolupráci pat í M stskému 
adu ve Valašském Mezi í a mezi ským 

firmám Kompakt, HS Computers a Repro-
tisk.

Na kouzelném koberci se kolem sv ta vydalo 
31 valašskomezi ských d tí. V tšina 

splnila podmínku a p išla do knihovny v 
kostýmu pohádkové postavy – t m, kte í 
zapomn li, pomohly knihovnice improvi-
zací alespo  k malému p estrojení. Výlet do 
sv ta pohádek jsme zahájili v tajemném 
Orientu, „v pradávných dobách, kdy ješt  

il lid i knížata, že hv zdy visí na želez-
ných skobách a zem je jako kolá  placatá“. 

ti zhlédly inscenovanou J pohádku o Ali 
Babovi a 40 loupežnících a samoz ejm  
pomohly k jejich dopadení. Pohádka se stala 
inspirací pro následující sout ž – út k s 
pokladem, která prov ila fyzickou zdatnost 

tí. Z Orientu byly také rozeslány pohled-
nice rodi m.
Kouzelný koberec nás z Orientu p enesl na 
Slovensko do pohádky O dvanástich 
mesia ikoch. V pohádce zazn la slovenština 
a d ti jí celkem rozum ly. T žší to bylo v 
následující sout ži, ve které m ly d ti za 
úkol p eložit slovenské výrazy do eštiny. 
Jedna noc je na cestu kolem sv ta moc 
krátká, stihli jsme už jenom ruské bohatýry a 
pohádku o Mrazíkovi s pe ením pirožk , 
výrobou elenek a bohatýrských štít . P ed 

lnocí už d ti ze svých spacák  naslou-
chaly p íb hu z p ipravované knížky 
O’Bluda eské autorky Daniely Kroluppero-
vé.
Dom  odcházeli t áci s povzdechem 
„škoda, že p íští rok už budeme velcí, 
abychom mohli spát s Andersenem“.
Nocovalo 31 d tí a 100% knihovník  
mezi ské knihovny.

Ve tvrtek 28. b ezna se ve spole enském 
sále Masarykovy ve ejné knihovny Vsetín 
sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice 
a knihovníci a další hosté.
Jedním z významných bod  tohoto setkání 

VSETÍN ZNÁ NEJLEPŠÍ KNIHOVNICI 
A KNIHOVNÍKA OKRESU VSETÍN
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bylo vyhlášení výsledk  sout že Nejlepší 
knihovnice / knihovník okresu Vsetín za rok 
2012.
Smyslem ocen ní je vyjád ení uznání 
knihovník m za úsilí a rozvoj knihovnických 
služeb a tená ství v obcích okresu Vsetín. 
Hlavními kritérii pro hodnocení sout že byly 
vybrané statistické výsledky za uplynulý rok, 
ale také se posuzoval celkový vzhled obecní 
knihovny, používání knihovnického 
programu, webové stránky apod. Sout žilo 
se ve dvou kategoriích – profesionální 
knihovníci/ce a dobrovolní knihovníci/ce. V 
první kategorii zvít zila paní V ra 
Povala ová z Obecní knihovny Horní Lide  a 
v kategorii druhé neprofesionální knihovník 
Ing. Antonín Novosad z Místní knihovny 
Kladeruby. Ocen ní získali diplom, knihu a 

cný dar. Veliké pod kování pat ilo i paní 
Jan  Ruskové, st ediskové knihovnici 

stské knihovny Valašské Mezi í, do 
jejíhož st ediska pat í knihovna v 
Kladerubech.
Vyhodnoceným poblahop ál Ing. Ladislav 
Kryštof, radní Zlínského kraje pro oblast 
kultury a místostarosta m sta Vsetín Mgr. 
Petr Ko enek.
Mezi hosty pat ila i Mgr. Jaroslava Št rbová 
z M stské knihovny v Praze, která p ednesla 
knihovník m odborný p ísp vek Mýty a 
legendy knihovnictví. Za Krajskou knihovnu 
Františka Bartoše ve Zlín  se setkání 
zú astnila Ing. Jana Tomancová.

Kate ina Janošková
Masarykova ve ejná knihovna Vsetín

Není jim více než patnáct let a p tou 
desítky knih ro . Takoví jsou nejpiln jší 

ZNÁME TENÁ E ROKU 2013!

tená i letošního roku. Jejich vyhlášení 
prob hlo v úterý 5. b ezna 2013 v naší 
knihovn .

Z každého d tského odd lení byli ve t ech 
kategoriích nominováni dva nejlepší tená i, 
kte í si v lo ském roce vyp ili a p etli 
nejvíce knih a rádi navšt vují knihovnu. Z 

tí ve v ku od 6 do 9 let nejvíce etli Klára 
Krpejšová a Sára Anika  – 82 a 78 titul . 
Hubert Št pán a Filip Zmarzlák p etli okolo 
50 knih. Mezi staršími d tmi byly rozdíly o 

co v tší. Ond ej Ptá ek, Tereza Danišová a 
Lucie Chumchalová tou pr rn  4-5 knih 

sí , ale Tomáš Tomšík se 119 
tenými knihami se stal absolutním 

vít zem. Tomáš má nejrad ji fantasy 
literaturu, ale nevyhýbá se ani jiným žánr m. 
Lo ským favoritem u n j byl Hrani v 

 od J. Flanagana, kterého p etl rovných 
10 díl . Ve v kové kategorii od 12 do 15 let 
sta ilo na nejvyšší p ku p íst 64 titul . 

tená kou roku se zde stala Gabriela 
Žilinská, následována Dorotou Komanovou, 
Eliškou Veselou a Davidem Šp rkem.

Zcela zásadní, a nezastupitelná ve výchov  
tí ke tení je role rodiny. Proto byly 

vybrány dv  rodiny, které vodí d ti do 
knihovny od p edškolního v ku. Košárkovi si 
vloni p ili 71 knih a Šim íkovi 60.

Všichni si odnesli z knihovny diplom a malé 
dárky – poukázky na nákup knih, knihy, hry i 
psací pot eby.

Blahop ejeme všem ocen ným a p ejeme jim 
spoustu krásných tená ských zážitk  i v 
dalším roce. Pro všechny d ti p ibylo do 
knihovny za lo ský rok na 700 nových knih. 
Krom  toho byl pro velkou oblibu komiks  

tském odd lení z ízen komiksový koutek.
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BAZAR KNIH

VÝSTAVA

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

17. – 22. ervna
Za p tikorunu nabízíme p edevším nau nou 
literaturu. V pond lí ve stánku p ed 
knihovnou, zbytek týdne ve vestibulu. 

ij te v novat nový život vy azeným 
knihám.

1. kv tna – 30. ervna
SOP  Valašské Mezi í

Studánky lidem slouží už po v ky – každý 
jist  na svých toulkách krajinou n jaké 
potkal a tém  každý má svoji oblíbenou. 
Výstava z výprav po našich krásných horách 
vám možná neukáže ty nejhez í studánky, 
ale každá z vybraných má n jakou svou 
zvláštnost nebo p íb h. T eba vás 
inspirujeme k tomu, abyste sami za ali po 
pam ti svých studánek pátrat. Výstava 
fotografií ve vestibulu knihovny.

úterý 7. kv tna v 18 hodin
Tomáš Novák

ást V. Jihovýchodní Asie: Š astný Nový rok 
2556
beseda s dataprojekcí

tvrtek 23. kv tna 

BESKYDSKÉ STUDÁNKY

203 DNÍ V TRA(M)PU

PRVNÍ ROK VE ŠKOLE, PRVNÍ KROK 
DO KNIHOVNY

Osmý ro ník pasování prv  na rytí e 
ádu tená ského.

Pro školy.

pátek 31. kv tna 18.30 - 23.00 hodin

S knihovnou kolem sv ta - kvízy a tajenky. 
Knižní ambulance - doneste si poni enou 
knihu a zkuste si ji s naší pomocí opravit. 
Nebo pokud máte oblíbenou knihu, p ineste ji 
a my ji dáme nový obal.

V ítárn  a na d tském odd lení rozši ujeme 
nabídku asopis :
Apetit
Creative Amos
Dekor
Diana baby
Diana há kovaná móda
Diana pletená móda pro ženy
Digitální foto
Chu   a styl
Korálki
Marianne
Pes, p ítel lov ka
Praktická moderní žena
Sabrina
Sedmi ka
Super komiks
Tom a Jerry
Zvonilka

MEZI SKÁ MUZEJNÍ NOC 

TIP NA ZAJÍMAVÉ TENÍ

íští íslo mininovin vyjde v ervenci!
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