Akce v knihovně v dubnu a projekt Kniha do vlaku
1. dubna bude v knihovně probíhat Noc s Andersenem tentokrát s podtitulem Nocování na hrášku. V
současné chvíli už zaplňujeme poslední volná místa. Děti čeká večer plný zábavy, soutěží, čtení a samozřejmě… Ale to vlastně zatím nemůžeme prozradit. Snad jen prozradíme, že večer je tematicky zaměřen na pohádky Hanse Christiana Andersena, vždyť jeho Malá mořská víla letos slaví 180 let a 40. výročí oslaví také
filmová verze pohádky Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli.
Od konce března je ve vestibulu knihovny ke zhlédnutí výstava černobílých fotografií Igora Matiovského
s vystihujícím názvem Pár obrázků z Valmezu.
V úterý 5. dubna se v 18 hodin s Blankou Růžičkovou vydáme do nejkrásnějších jeskyní. Především v
Česku a na Slovensku. Ve čtvrtek 7. dubna je pro vás od 17.30 hodin připravena beseda na téma Hubneme do plavek. V úterý 12. dubna v 18 hodin se vydáme s manžely Špillarovými do Etiopie. Lenka a
Václav Špillarovi do knihovny jezdí řadu let a jejich poutavé vyprávění spojené s promítáním nádherných
fotografií z jejich cest rozhodně doporučujeme. Ve středu 20. dubna od 18 hodin si v knihovně budeme
povídat o houbě Reishi, jejich účincích na zdraví a posilování imunity.
Ve vestibulu knihovny stojí regál zvaný Knihotoč. Můžete si z něj knihu zdarma vzít, přečíst, vrátit, donést
jinou. Po vzoru Městské knihovny v Mikulově jsme se rozhodli umístit takový regál i na veřejné prostranství.
Od 5. dubna se připojujeme k projektu Kniha do vlaku. Tento projekt je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů. Chceme nabídnout nejen
cestujícím novou službu, která již funguje na některých nádražích v České republice. Slavnostní zahájení
projektu Kniha do vlaku proběhne ve vestibulu vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí 5. dubna v
9 hodin.

O poklad strýca Juráša a Čtenářská třída roku
Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhlo v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí slavnostní vyhlášení výsledků
okresního kola literární soutěže O poklad strýca Juráša.
Jelikož si tento rok připomínáme 700. výročí narození
Karla IV., nesla literární soutěž podtitul Jak je to s králem. Mladí spisovatelé mohli téma zpracovat jako prózu,
poezii či komiks. Do okresního kola postoupili vítězové
městských kol, která organizovala kromě meziříčské
knihovny také knihovna ve Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm. Soutěže se zúčastnilo na 300 dětí a v okresním
kole bylo odměněno 38 vítězů rozdělených do čtyř věkových kategorií 1. - 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8.
a 9. třída. Vítězové postupují do kola krajského, které se
uskuteční v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně ve
čtvrtek 19. května 2016. V březnu se v knihovnách již několikátý rok také odměňují nejaktivnější čtenáři,
letos jsme se zaměřili na čtenářský kolektiv. Vítězem se ve Valmezu stala 8. třída, třídního učitele Mojmíra
Vraje, ze Základní školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jsme rádi, že do knihovny dochází
pravidelně každý týden, a věříme, že v tom budou i nadále pokračovat. Vždyť v knihovně je fajn. Dopolední
program oživil svým vystoupením Pavel KUŽEL Kubeša
a děti s nadšením uvítaly možnost udělat v knihovně
bubnováním pořádný rambajs.

Čtení pejskům
V úterý 15. března se v oddělení pro děti četlo. No, ono
by na tom nebylo nic zvláštního, pokud nedodáme, že
pejskovi Sherry. Pro nás i Sherry to byla premiéra. A
naštěstí dopadla dobře. Hlasité čtení pomáhá, pamatujte na to. Pejsek na rozdíl od rodiče dítě neopravuje a
děti to fakt baví.

Kafe a cigárko
Úžasný večer jsme prožili 15. března s úžasnou Barborou Jánovou, úžasným Gustavem Kevinem Haškem a
úžasnou knihou Marie Doležalové Kafe a cigárko. LiStOVáNí je cyklus scénických čtení, který se snaží diváky dostat k tomu, co tu bylo první - ke knize. A máme
pro vás skvělou zprávu, pokud vše dobře dopadne, tak
13. června přijede Listování opět. Tentokrát představí svou knihu spisovatel Robert Fulghum OSOBNĚ.
Opravdu to není apríl a my se moc těšíme.

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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