Na oblibu erotických románů ukazuje
nejen
popularita
tří
románů
E.L.Jamesové, ale i výpůjčky knih Jenifer Probstové, Viny Jacksonové či Silvie Dayové. Každou z těchto autorek
jste si vloni odnesli z knihovny víc
než padesátkrát. A jak jsou na tom jiné žánry? Největší zájem byl v loňském roce o knihy Žítkovské bohyně a
Aristokratku ve varu. Půjčovaly se také severské detektivky, komiksy a
fantasy. Z dětských knih vedly Deníky
malého poseroutky. Knihovnu v roce
2014 navštívilo přes 60.000 návštěvníků. Dalších 42.290 se do knihovny podívalo online – prostřednictvím našich webových stránek či webového
katalogu Portaro, kde si rezervovali
určitý titul či prodloužili výpůjčky.
Nejvíce byla využívána výpůjční služba
a to 263.268 výpůjček za celý rok. Na
14.000 klientů využilo připojení k internetu nebo se přišlo kulturně či informačně vzdělávat. Nabídka byla v
loňském roce pestrá. Uskutečnili jsme
přes 370 akcí, které zahrnovaly besedy, exkurze a lekce informačního
vzdělávání pro MŠ, ZŠ, SŠ a školní
družiny ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí, výstavy ve vestibulu
knihovny, večerní cestopisné či literární programy. Trhákem byly akce
jako Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků za rytíře knih, Muzejní noc v knihovně – Skřivánci na
niti, razítko na řiti, Den pro dětskou knihu, Den poezie, Strašidlení, Halí, belí, Klíčování druháků a
Lovci perel. Nechyběly literární soutěže O poklad strýca Juráša a Literární soutěž Miroslava Kabely.
Registrovaných klientů, kteří pravidelně využívají výpůjčních služeb knihovny máme 2.875. Dětské
oddělení navštěvuje 694 dětí. Úspěch měla akce Balím, balíš, balíme – obalování učebnic a sešitů.
S velkým úspěchem se setkalo půjčování deskových her a také e-knih, jejichž půjčování jsme zavedli na sklonku roku. Na druhou stranu jsme rádi, že tištěná kniha zůstává tištěnou knihou, a že
si to myslíte také. S potěšením jste kvitovali možnost zaregistrovat se v knihovně jako celé rodiny za zvýhodněný registrační poplatek. V letošním roce se budeme naši nabídku snažit zase o
něco obohatit. Již březnu si například budete moci vypůjčit nové deskové hry a vůbec bude březen pojat jako měsíc Vás – čtenářů.

Vhrsti
Vhrsti se věnuje tvorbě pro děti i pro dospělé. Vytváří kreslené vtipy, komiksy a knižní ilustrace. Věnuje se také užité grafice a reklamní tvorbě. Kromě psaní a kreslení spolupracuje
při tvorbě videí a animací. V úterý 24. února přišlo na oddělení pro děti na ulici Zašovská i Zd.
Fibicha přes 80 dětí ze základních škol ve Valašském Meziříčí a v Loučce, Vhrsti jim vyprávěl
pohádku o drakovi a zároveň k ní hned kreslil obrázky. Ty si děti potom mohly odnést do školy, kde si je už pod dozorem paní učitelky vybarvily.

Čtenářské placky
Čtete? Milujete knihy? Či jste vášnivými
sběrateli? Právě pro vás máme pestrý
výběr čtenářských placek. Cena je
úsměvná, jedna za 10,- Kč, za stovku
můžete pořídit rovnou desetidílnou sadu. A z čeho můžete vybírat? Od zaujatých Nemluvím, neslyším, nevidím … čtu,
přes partnerské Čti mi ze rtů a Mám tě
přečtenou, žánrové Fun of crime, až po
jednoznačné I love book. A nejen tyto.
Blíží se březen - měsíc čtenářů, tak potěšte sebe nebo své blízké malým a
vtipným dárkem.

Březnové akce odstartují 3. března výstavou Josefa Knápka a jeho fotografií ve vestibulu
knihovny. Večer téhož dne k nám po delší pauze přijedou Lenka a Václav Špillarovi a představí nám Madeiru – ostrov věčného jara. Ostrůvek, plný nádherných scenérií, horských štítů, divokých zátok, kvetoucích zahrad, malebných městeček a stovek kilometrů turistických stezek
napříč celým ostrovem, které často vedou podél důmyslných vodních kanálů zvaných levády. O
9. března u nás začínají jarní prázdniny, a tak zveme v tomto týdnu všechny předškoláky, školáky i záškoláky, aby vzali své rodiče či kamarády a přišli na dětské oddělení hrát nově zakupené deskové hry. Otevřeno máme v tomto týdnu i dopoledne kromě čtvrtku. Připraveni jsou
Osadníci z Katanu, Hobit, Carcassonne, Fantom Prahy, Monopoly, Hra o trůny, Kvízy do kapsy a
pro rodiče a prarodiče hra Jak nedostat infarkt. V úterý 10. března se vypravíme s Pavlem Svobodou do Ladakhu. Vysokohorský region a bývalé království Ladakh leží na samém severu Indie v blízkosti tibetských hranic. Díky zdejší živé a zachovalé buddhistické kultuře je Ladakhu
mnohdy přezdíváno Malý Tibet. O týden později pak s Blankou Růžičkovou navštívíme staré
Slovany a seznámíme se s jejich kulturou i léčitelstvím. A je to tady! Další Noc s Andersenem a
pohádkami Jana Drdy odstartuje v pátek 20. března. Kdo chce nocovat v knihovně, má pohádkový kostým a je na noc přihlášený v dětské knihovně, ten se může těšit na večer plný her,
zábavy a čtení. Nejen Izrael ale i Jordánsko nám představí ve své dataprojekci Václav Tvrz v
úterý 24. března. Dokument Na stupních vítězů, který promítáme 26. března, nás zavede
mezi seniory, kteří se připravují na mistrovství světa v atletice. V pátek 27. března je pro základní školy připraveno představení Kniha a miniworkshop o odlišném vnímání a komunikaci neslyšícíh dětí v podání studentek z Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU
Brno. A po celý březen budou probíhat akce v rámci Března měsíce čtenářů.
Březen v knihovnách v České republice je Měsícem čtenářů. I naše knihovna připravila zajímavý
program. V lednu odstartoval v knihovnách po celé České republice ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (web www.ilom.cz mužům a tátům doporučujeme!) projekt Tátové čtou dětem.
Naše knihovna u toho samozřejmě nesmí chybět, a proto jsme i my vyhlásili soutěž o nejlepšího Tátu čtenáře. Nominovat táty můžete osobně na dětském oddělení na ul. Zašovská nebo emailem detske@mekvalmez.cz do 10. března. Slavnostní vyhlášení proběhne 20. března v rámci akce Noc s Andersenem. Po celý březen můžete využít nadstandardních služeb knihovny a to balení a drobné opravy knih v rámci akce Svěřte své knihy profesionálům. Za malý poplatek vám
lehce poničené knihy opravíme případně sešijeme a obalíme. Kromě e-knih si můžete nejen v
březnu v knihovně půjčit i čtečky knih, ve kterých jsou nahrány tituly k volnému půjčovaní. Jak
naložit s volným časem o jarních prázdninách? Přijďte na Deskohraní do knihovny pro děti
na ulici Zašovská. Otevřeno budeme mít i dopoledne a celý týden zde můžete hrát deskové
hry. V březnu vám na našich webových stránkách budeme pravidelně přinášet tipy na zajímavé
čtení tzv. Tématická okénka. Proč tento název? Kromě seznamů zajímavé literatury na našem
webu najdete vybrané tituly k tomuto tématu i na oknech jednotlivých oddělení volně k vypůjčení. Budeme se věnovat literatuře pro děti, ženy i muže, nahlédneme do literatury klasické, detektivní, populárně naučné… Po celý březen jsou k prodeji čtenářské placky a poslední týden v
březnu vyhlašujeme čtenářskou amnestii. No a perlička na závěr – od 2. března budete mít ve
studovně a čítárně možnost seznámit se zdarma s databázemi ČTK, AtoZ a LibraryPressDisplay.

Formánek, Josef: Úsměvy smutných mužů
Když spadnete na dno, nezbývá než se odrazit směrem vzhůru.
Místy úsměvné, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny.
Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu zbavit se závislosti, černého draka v sobě. Mrazí při sledování
jejich předchozích životů, kdy se díky alkoholu ocitají až na pokraji smrti. To jim však při samotné léčbě nebrání zažívat humorné příběhy a situace, které plynou z nenormálního soužití
třiceti mužů na uzavřeném oddělení. Podaří se jim přitom vyhrát
válku s démonem alkoholu?

Fröhling, Ulla: Ukradený život
Kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské sektě vlastní svět plný sadistického násilí. Zde mohl děti, ženy i muže beztrestně ponižovat, týrat, znásilňovat, trápit hlady, drasticky jim vymývat
mozky a jinak je ničit. Tento pekelný domov, který otec Paul
svým ovečkám připravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnějšího světa, dokud se některé z obětí nevzepřely.

Epstein, Marek: Ocucanej život
Povídkový soubor úspěšného filmového a televizního scénáristy
(Ve stínu, Roming, Václav, Clona…). Dějově bohaté a čtivé povídky spojuje postava hlavního hrdiny, kterého autor sleduje od dětství až do Kristových let.

Sobotka, Richard: V srdci divoké přírody Beskyd
Další z řady sbírek mysliveckých historek zkušeného autora se
odehrává v beskydských lesích a příběhy v ní jsou propojeny postavou hlavního protagonisty - mysliveckého hospodáře Vladka
Fryčky.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE
PONDĚLÍ

9:00 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 18:00

ČTVRTEK

12:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 18:00

SOBOTA

8:00 – 11:00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA
PONDĚLÍ

12:00 – 18:00

ÚTERÝ

12:00 – 17:00

STŘEDA

12:00 – 18:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 17:00

SOBOTA

ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK
PONDĚLÍ

12:00 – 17:00

ÚTERÝ

12:00 – 16:00

STŘEDA

12:00 – 17:00

ČTVRTEK

ZAVŘENO

PÁTEK

12:00 – 16:00

SOBOTA

ZAVŘENO
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