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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY V

ASNÉ aneb CO SE D JE V KRÁSN

Svaz knihovník a informa ních pracovník R po ádá již 17. ro ník celostátní akce
Týden knihoven v týdnu od 30. zá í do 5. íjna na podporu etby a knihoven, k n muž
se p ipojuje i naše knihovna. Letošní celorepublikové motto zní "S námi jen all
inclusive!" A naše nabídka v tomto týdnu? Chceme, aby naše knihovna byla pro
všechny, bohužel je stále bariérová, tudíž nem žeme oslovovat skupinu t lesn
handicapovaných ob an . Pro nevidomé v naší nabídce p ibyla ada zvukových knih
zakoupených díky programu Knihovna 21. století. Dále bychom cht li oslovit
náctileté, pro n jsme p ipravili na dosp lém odd lení koutek, kde najdou literaturu
pro náctileté, oblíbené komiksy a deskové hry. To už je ale poslední místo, které jsme
v naší malé radnici dokázali nalézt a víc už knihovnu prost nenafoukneme. Pro
nejmenší jsou na d tském odd lení k dispozici tablety s e-knihami, omalovánkami a
domostními hrami, pro ty v tší pohybové hry na Xboxu. Takže naše motto zní
"Není nad knihovnu k prasknutí!"

Vaše knihovna

stská knihovna Valašské Mezi
VE ST EDU SE NENUDÍME
St eda 4., 11., 18. a 25. zá í 2013
Sout žní odpoledne plné her a kvíz na
tském odd lení od 12 do 16 hodin.
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komiksy, literatura vážná i nevážná...
ij te se podívat, posed t, za íst se, zahrát
deskovou hru nebo si dát doušek lahodného
aje. Jak se bude koutek jmenovat je na
vás, hlasujte na našem webu.
úterý 1. íjna v 18 hodin
Pavla Lži ová
YOUNG ADULT FANTASTIKA: knížky
pro všechny
Young adult jsou knížky primárn ur ené
náctiletým tená m, ale napsané tak, aby
pot šily i ty starší. A v posledních letech se s
nimi v žánrech fantasy a science fiction
roztrhl pytel. ada z nich vychází i v esku.
ij te si poslechnout o t ch
nejzajímav jších a p esv it se, že právem
trhají žeb ky bestseller . Inspirace na další
tení pro každého návšt vníka zaru ena!

INFORMA NÍ KIOSEK
stská knihovna plní p ání svých
návšt vník a po ídila jim internetový
kiosek, který je ur en pro rychle vyhledání
pot ebných informací jako jsou nap .
autobusové a vlakové spoje, informace o
Valašském Mezi í nebo akcích konajících
se v našem m st . Také si mohou vyhledat
v online katalogu pot ebné knihy nebo
prodloužit své vyp ené tituly. Kiosek je
umíst n ve vestibulu knihovny a jeho
využívání je možné jen v otevírací dob
knihovny.
TÝDEN KNIHOVEN 30. ZÁ Í - 5. ÍJNA

S námi all inclusive
- registrace všech prv
a prvák
zdarma (ZŠ, OU, SŠ, VŠ)
- tená ská amnestie
- klí ování druhá
pro ZŠ
KRÁSENSKÁ RADNICE
úterý 1. íjna od 12 hodin
Otevíráme koutek pro náctileté!

TSKÉ ODD LENÍ
Anketa o nejoblíben jší d tskou knihu celý týden
pond lí 30. zá í a st eda 2. íjna 12-16
hodin
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Zapo te se u olympijských disciplín, tance
i arování s Harry Potterem.
úterý 1. íjna 12-16 hodin
UPÍ Í MÁNIE
Zveme fanoušky upír ke stolní h e na
motivy filmu Stmívání
pátek 4. íjna 12-16 hodin
ed ítání z vít zného titulu ankety.
sobota 5. íjna 8-11 hodin
Pohádkové dopoledne pro d ti i rodi e.
etba pohádek, hrátky s loutkami, výroba
pohádkové postavi ky.
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VÝSTAVY
3. zá í – 30. zá í
Pavel Stefan
HLEDÁNÍ KRÁSY
Výstava amatérského fotografa Pavla
Stefana voln navazuje na výstavu K ížem
krážem, letem sv tem z roku 2011. Autor
hledá krásu v krajin , v p írod i v um ní.
1. íjna – 31. íjna
Miriam Kocurková - Rochová
ZÁ IVÉ SV TLO DUŠE
Plastické energetické obrazy - mix média
koláže. Díla, symboly vyza ují duchovní
energii, jako zákonité spojení sv ta ducha i
hmoty v jednotu života. P inášejí harmonii,
proza ují prostor, vyrovnávají energetické
pole lov ka, duchovn rozvíjí osobnost.
Autorka pracuje s unikátní technikou, ru
citliv vytvá í barevné jemné drt , které pojí
s malbou, vylepuje tvary, struktury, zasazuje
perli ky a jiné minerály.
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Úterý 3. zá í v 18 hodin
Mgr. Svatava P ív tivá
ANGLI TINA PRO D TI
Informativní p ednáška o výhodách u it se
cizí jazyk již v raném v ku.
úterý 10. zá í v 18 hodin
Klára Jane ková
Beseda se spisovatelkou román p edevším
pro ženy (Temnota, Prokletý pr vod,
Osudová p itažlivost).
st eda 11. zá í v 18 hodin
SOP Valašské Mezi í
EST KNIHY P ÍRODA POBE VÍ
Slavnostní k est publikace kolektivu autor
o živé i neživé p írod v okolí Be vy.
Spojeno s prodejem knihy.
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Úterý 24. zá í v 18 hodin
Magda Radostová
ALJAŠKA KRÁSNÁ A DIVOKÁ
Cestopisná beseda s dataprojekcí.
úterý 8. íjna v 18 hodin
Sv tlana R ži ková
SLOVANSKÁ PÍSE
Beseda o historii starých Slovan , hra na
staré lidové nástroje se zp vem lidových
písní.
Úterý 15. íjna v 18 hodin
Milo epelka, Josef Pepson Sn tivý
TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE
Spisovatel a zakládající len Divadla Járy
Cimrmana Milo
epelka a hudebník a
spisovatel Josef Pepson Sn tivý p edstaví své
nové knihy Druhý mandel sonet a
Retroperspektiva. Hudební doprovod Josef
Pepson Sn tivý.
úterý 29. íjna v 18 hodin
Michal Št pánek
GRUZIE
Cestopisná beseda s promítáním.
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Další kolo literární sout že pro d ti. Témata
najdete na našem webu.
TIP NA ZAJÍMAVÉ TENÍ
Vlastimil Vondruška: Znamení rožmberské r že
Královský prokurátor Old ich z Chlumu
narazí nedaleko hradu Bezd zu na umírajícího mnicha. Od n ho se dozví, že se p ipravuje
zavražd ní P emysla Otakara II. Na
Pražském hrad dojde k vražd muže, který
mohl o spiknutí podat sv dectví. Navíc
zlo inci unesou Old ichovu manželku
Ludmilu.
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Vlastimil Vondruška: Záhada zlaté štoly
Další z p íb
královského prokurátora
Old icha z Chlumu. P i cest z královských
dol se ztratí truhlice plné zlata. Old ich z
Chlumu se ujme vyšet ování a zjistí, že v
pozadí stojí n kdo z p edních šlechtic
království. Spolu se svými pomocníky narazí
na záhadu spojenou s dávnou vraždou.
Nakonec najde nitky, které se pomalu
spojují, až dojde k p ekvapujícímu odhalení.
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den se objeví mrtvola mladé ženy. Byla to
sebevražda? Nebo byl vrahem její milenec i
kamarádka?

Chandler, Raymond: Hluboký spánek
te: Tomáš Hanák
Phil Marlowe je najat starým generálem
Sternwoodem, aby zamezil vydírání v jeho
rodin , jejíž pov st je ohrožena velice
nevhodným chováním jeho dvou dosp lých
dcer. Na první pohled jednoduchý p ípad jej
Vlastimil Vondruška: Msta písecké panny zavede do sv ta intrik, gangster a vražd
S dvorem eského krále P emysla II. Otakara
odjíždí Old ich z Chlumu v doprovodu svých Žá ek, Ji í: Hr zostrašné pohádky – 2 CD
pomocník do Práche ska, kde se má konat
te: Josef Somr
zasedání zemského soudu. Ale hned první Pro práv hr zostrašné pohádky? Protože je
noc, kdy dv r do královského hradu v Písku
ti nejen milují (dosp lí ostatn také, jen jim
dorazí, je zavražd n zemský sudí Benedikt.
íkají jinak), ale zárove v nich najdou
mnoho p íklad , jak mohou p ekonat vlastní
Clive Cussler a Grant Blackwood: strach
Království
Fargovi jsou zvyklí pátrat po pokladech, Reiner, Martin: T i tatínci a maminka – 2
nikoli po lidech. Pak se s nimi ale spojí CD
texaský ropný magnát s osobní žádostí:
te: Libuše Šafránková
detektiv a p ítel Fargových, který hledal jeho
vabná kniha o tom, jak byla maminka
zmizelého otce, se nyní také poh ešuje. malou hol kou Jani kou, která posléze
Budou Sam a Remi ochotni najít oba dva? I vyrostla a narodily se jí dv d ti Josífek a
když jim na celé situaci cosi nesedí, Fargovi Maruška. Ti zažívají n co podobného, co
souhlasí, že se je pokusí najít. To, co objeví, jejich maminka, když byla dít tem. Mají totiž
však p ekoná veškeré jejich p edstavy.
všichni t i stejného strý ka Antonína,
moravského samorosta, dobrodruha, blázna a
podivína, který je stále velkým d ckem,
hipíkem, Vinetouem i Manitouem. S ním
NOVÉ ZVUKOVÉ KNIHY
zažívala malá Jani ka i posléze Josífek s
Maruškou spoustu legrace, tajemná dobroChristie, Agatha: Vražda v postranní ulici družství a napínavé hledání poklad . P íb h
– 2 CD
malé a velké maminky i jejích d tí napsali
te: Hana Makovi ková
postupn t i auto i
Hercule Poirot sleduje v Londýn s vrchním
inspektorem Jappem oh ostroj, což m že
být dobrý zastírací manévr k inu. A na druhý
íští íslo mininovin vyjde v listopadu!
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