Nabídka knihovny na září je opravdu pestrá, vybere si každý. Od 1. září můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout výstavu Marka Mikla - M.I.X.L. (1968) - DIGIaNALOGIE. Vystaveny budou v obrazy,
tisky a koláže tvořené netradičními kombinovanými technikami. Člen sdružení Modicum spatium
vitae (www.modicumspatium.cz), tvoří ze zájmu v domácích podmínkách vedle svého učitelského
povolání, ve své tvorbě spojuje tradiční i netradiční techniky, materiály a postupy z klasické
(analogové) oblasti a moderní digitální tvorby, svým postupům dává i názvy - digianalogie, sádroláže, flexolisy, epoxidové koláže, atp. v návaznosti na použité materiály - např. pastel, digitální úprava
a kvalitní tisk, betonový tmel, sádrokartón a sádrový tmel. Vesměs se jedná o tématicky rozmanité
práce, které propojují svět fantasie, barev a reálných životních okamžiků, dojmů či příběhů.
Od 1. září také obalujeme sešity a učebnice v rámci akce s názvem Balím, balíš, balíme. Obalujeme
v budově na Masarykově ulici, na Zašovské a Zd. Fibicha. Obaly od 10,- Kč.
Letní Bazar vyřazených knih prodlužujeme do soboty 12. září. Knihy můžete zakoupit za sníženou
cenu 2,- Kč za jeden kus. Bazar knih je ve vestibulu Krásenské radnice.
Ve středu 2. září vyhlásíme na dětském oddělení vítěze letní soutěže Prázdniny s komisařem Vrťapkou. Děti během léta luštily detektivní případy. Kdo rozlouskl všechny záhady, postoupil do závěrečného slosování o poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup knih. Odměňovat bude komisař Vrťapka
osobně.
Senioři komunikují je název bezplatného počítačového kurzu Nadace manželů Klausových. Začne v
pondělí 7. září 2015 v 9 hodin v čítárně Krásenské radnice. Bohužel kurz je již plně obsazen. Všichni
ostatní mají možnost se zúčastnit kurzu Práce na počítači v říjnu v rámci Týdne knihoven. Chystáme
jednodenní tříhodinový kurz a přednostně budeme zapisovat náhradníky z kurzu konaného v září.
Více informací na webu knihovny po 15. září.
Knihovna vyráží do ulic aneb Komisař Vrťapka a Bublinománie naší knihovny na Dnech města
v sobotu 12. září v parku Kinských. Více v článku níže.
S Češkou, Zuzanou Helinsky, která žije ve Švédsku od roku 1969, si budeme v pondělí 14. září povídat o tom, jak se žije ve Švédsku - o tamních zvycích a tradicích, bydlení, životní úrovni a oslavách slunovratu.

Knihovna a Dny města Valašské Meziříčí
Bublinománie
sobota 12. září 2015 od 13 do 19 hodin, park Kinských
Bubliny kam se podíváš! Vstupte do světa fantazie, staňte se na chvíli superhrdiny a vytvořte si komiksovou
bublinu s vlastním textem, nebo se proměňte v bublináře a vyčarujte obrovské bubliny. Mýdlová bublina
praskne, ale tu z knihovny si zaručeně donesete domů. Zábavu si užijete také s pohádkovým pexesem, megapuzzlemi a scrabblem.
Komisař Vrťapka zasahuje
sobota 12. září 2015 v 16.15 hodin, park Kinských
Do Valmezu zavítá slovutný psí komisař Vrťapka spolu se svou kamarádkou reportérkou Hermínou. Z meziříčské knihovny se totiž ztratila Zlatá kniha pohádek. Pomůžete mu ji vypátrat? Nejlepší detektivy čeká odměna.

Pobočka na ul. Zd. Fibicha bude z důvodu nemoci první zářijový týden uzavřena.
Těšíme se na Vás v nově zrekonstruované budově SVČ Domeček od 7. září 2015. A upozornění pro
všechny: v budově jsou instalovány protipožární dveře, takže si na nás zazvoňte a my vám bzučákem otevřeme. Děkujeme za pochopení.
Parkování pro návštěvníky Krásenské radnice
Upozorňujeme naše klienty, že od 1. září 2015 bude velké parkoviště na ulici Masarykova - naproti
Krásenské radnice - bezplatné. Jsme rádi, že už nebudete mít problém s parkováním kolem knihovny.
Víte, že si v knihovně můžete

půjčit knihu, časopisy, přečíst denní tisk

půjčit cd s moderní i vážnou hudbou

půjčit audioknihu - knihy na cd a mp3 namluvené známými herci

půjčit e-knihu - číst můžete na tabletech a telefonech

půjčit deskovou hru

zjistit informace o regionu

vytisknout aktuální zákon ze Sbírky zákonů

barevně okopírovat či vytisknout do formátu A3

nechat naskenovat dokumenty a fotografie, případně si je zalaminovat do formátu A3

nechat udělat kroužkovou vazbu

surfovat po Internetu - prostřednictvím wi-fi i na svých zařízeních

nebo si dát kávu či čaj?

Pekárková, Iva: Postřehy z Londonistánu
Z blogu nominovaného na cenu Magnesia Litera autorka vybrala skoro padesát článků, většinu z nich o muslimech, a doplnila je velmi osobním textem o svém vztahu k islámu. Snaží se pochopit, vysvětlit a okomentovat
společenské jevy, se kterými se v posledních pár letech v České repulice
setkáváme právě ve vztahu k tomuto náboženství. Islámský svět, narozdíl
od médií, vnímá s nadhledem, humorem, tolerancí celoživotního ateisty.

Hawkes, Tim: 10 rozhovorů, které musíte mít se svým
synem
Každý, kdo má nedospělého syna, ví, že je třeba si s ním pohovořit o některých důležitých věcech. Jenže mnozí z nás rozhovor často odkládáme nebo
ho vypustíme docela, protože jednoduše nevíme, jak začít. Dr. Tim Hawkes
je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výchovy a výuky chlapců.
V této knize poskytuje praktické a cenné rady o tom, jak důležité rozhovory
iniciovat. Tématy jsou: láska, identita, životní hodnoty, schopnost vést,
úspěch, sex, peníze, zdraví, život ve společnosti a odolnost. U každého tématu pak přichází s nápady, jak by rodič mohl se synem sdílet své vlastní
zkušenosti, hodnoty a znalosti.

Cronkite, Walter: Život reportéra
Jeden z nejznámějších amerických reportérů a moderátorů sepsal v osmdesáti letech cestu svého života a své úspěšné kariéry. Walter Cronkite otevřeně líčí své dětství, začátky v žurnalistice, problémy mediálně známé
osobnosti i obyčejné rodinné starosti. Lidé ho pokládali za nejdůvěryhodnějšího muže v médiích a kolegové přejímali jeho standardy objektivity,
nestrannosti a pravdy. Ve své biografii rekapituluje svůj život a nejdůležitější události 20. století.

Messud, Claire: Žena z horního patra
Mistrovský román z pera autorky bestselleru Císařovy děti nemají šaty.
Nora Eldridgeová, sedmatřicetiletá učitelka na základní škole v Bostonu se už
dávno vzdala svého snu být úspěšnou umělkyní, matkou a milenkou. Místo
toho se z ní stala "žena z horního patra", spolehlivá kamarádka a sousedka,
která je pro každého vždycky až na druhém místě. Jednoho dne se jí do života
připlete okouzlující kosmopolitní rodina Šahidových - její nový žák Reza, dítě
jako z pohádky a jeho rodiče: Skandar, světácký libanonský profesor, a Sirena, šarmantní italská umělkyně. Nora se postupně do všech tří zamiluje, do
každého zvlášť a jiným způsobem.
Půjčujeme v tištěné verzi nebo jako e-knihu.

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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