Ohlédnutí za návštěvou Roberta Fulghuma
Čtvrtek 14. července 2016 v 19.30 v Kině Svět. Když pan Fulghum
přijel ke kinu a my mu řekli, že už všichni sedíte na svých místech a
těšíte se na něj, měli jste vidět ten rychlý krok, aby byl co nejdříve u
vás. Moc se na večer těšil. Večer se vydařil, scénické čtení z knihy
Drž mě pevně, miluj mě zlehka v podání Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Věry Hollé bylo velmi zábavné, herci se krásně odbourávali. :-) A ta fronta na podpisy! Mistr byl nadšen. Děkujeme a smekáme před ním, zvládnout ve svých letech turné po 39 městech v celé
České republice s úsměvem.... :-) ps: a vy se žlutými míčky, nezapomeňte s nimi přijít do knihovny! ;-) poděkování posíláme také do Kina Svět za bezvadnou spolupráci. (z facebooku Městské knihovny)

Září v knihovně
Během prázdnin jsme připravovali a ladili program na podzimní podvečery v knihovně. A že se máte na co
těšit. Plakátky na literární a cestopisné besedy najdete uprostřed Mininovin.
20. září v 18 hodin začneme besedou s Arnoštem Vašíčkem, spisovatelem, scénáristou a záhadologem. V
Labyrintu záhad se kromě jiného dozvíme, zda se nachází na našem území trosky plavidla mimozemšťanů,
zda jsme jen krůček od objevení ostatků bytostí odjinud či jaké stopy zanechaly v Jeseníkách tajemné stvůry
z hvězd. 27. září v 18 hodin v rámci Dnů duševního zdraví vám ve spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí umožníme nahlédnutí do nemocné duše. Besedovat budeme s Michalem Šalplachtou i s klientem
Centra Amika, které se zaměřuje na sociální rehabilitaci pro klienty s chronickým duševním onemocněním.
Po celé září v rámci akce Balím, balíš, balíme vám opět nabízíme obalení učebnic a sešitů. Ceny se pohybují od 10,- Kč. Obalujeme i atypické formáty. Ve vestibulu knihovny bude po celý měsíc ke zhlédnutí výstava Pavla Stefana s názvem Moje Valašsko.
Blíží se říjen a s ním i tradiční Týden
knihoven, který v naší knihovně proběhne v týdnu od 3. do 7. října. Připravujeme pro vás Den otevřených
dveří, registrace zdarma, zábavu pro
děti. Určitě sledujte náš web.
UPOZORNĚNÍ:
Ve dnech 30. září a 1. října 2016 bude knihovna uzavřena. Knihovníky
čeká pracovní soustředění mimo
knihovnu, moderně se tomu říká teambuilding.

Zrekonstruovaná knihovna ve Lhotě
Ve čtvrtek 25. srpna 2016 byla pro veřejnost otevřena rekonstruovaná pobočka naší knihovny ve Lhotě. Otevření se kromě malých i velkých obyvatel této místní části zúčastnil pan starosta Robert Stržínek, pan místostarosta Josef Vrátník a zástupce osadního výboru ve Lhotě paní Renata Pernická. Rekonstrukce probíhala
v průběhu měsíce července. Byla položena nová podlaha, vymalováno, nainstalovány nové regály a samozřejmě generální úklid, který obnášel i částečné vyřazení zastaralého knihovního fondu. Celkové náklady rekonstrukce vyšly na 45.000,- Kč, podílela se na nich naše knihovna a odbor majetkové správy města VM. Do
knihovny plánujeme zakoupit soubor deskových her a také již teď vymýšlíme aktivity, které by mohly do
knihovny přivést nové klienty. Otevřeno je každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Nám se líbí a co vám?

Co dělali knihovníci, když zavřeli knihovnu? Důkladnou revizi!
V městské knihovně měli první srpnový týden zavřeno. Knihovníci přesto měli plné ruce práce. Provedli
jsme revizi knihovního fondu, abychom zjistili, jestli tady máme všechny nezapůjčené knihy, hudební nosiče
a deskové hry. Podle zákona musíme podrobnou kontrolu udělat jednou za pět let,“ vysvětluje ředitelka
Zdeňka Smahlová.
Během šesti dnů prošlo rukama zdejších zaměstnanců přes padesát tisíc knih a pět tisíc hudebních nosičů.
Každou položku museli vzít z regálu, přinést ke stolu, „přečíst“ její čárový kód a vrátit zpět na místo. Záznamy následně porovnali s celkovou evidencí „Revize proběhla na všech pracovištích, tedy v čítárně, odděleních pro dospělé i děti, v pobočce na sídlišti Vyhlídka a ve skladu v bývalých kasárnách,“ upřesňuje ředitelka.
Po skončení revize obvykle některé položky scházejí. Letos jich bylo okolo …..... „Nejčastěji k tomu dochází
při chybném načtení čárového kódu. Takové tituly zapíšeme do seznamu nenalezených a fyzicky je dohledáváme. Někdy se chybějící titul objeví třeba až po půl roce,“ doplňuje Smahlová.
Josef Beneš, Zpravodaj Města VM

PODZIM V KNIHOVNĚ

KUS ZA 2,- KČ

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MASARYKOVA 90
www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez
tel. 571 621 589 * e-mail: sluzby@mekvalmez.cz

