OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
Statistika nuda je, má však cenné údaje, a proto jsme po celý leden
neklesali na mysli, abychom to mohli vyčíslit nejen vám ale i do celonárodních statistik, kde jsou po nás tyto údaje vyžadovány. Pojďme na
to... Knihovnu v roce 2016 navštívilo 61.205 návštěvníků. Dalších
63.814 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
232.768 výpůjček za celý rok. V loňském roce se nejvíce půjčovaly severské detektivky (Nesbo, Larsson), české historické romány
(Vondruška), desková hra Ubongo a Kouzelná tužka a z ostatního potom sluchátka k počítači. :-) Z dětských knih vedly Deníky malého poseroutky a knihy Thomase Breziny. V roce 2016 jsme nakoupili necelé 4.000 nových knih, 167 zvukových knih,
přes 80 deskových her. Na 17.000 klientů využilo připojení k internetu nebo se přišlo kulturně či informačně vzdělávat. Nabídka byla v loňském roce pestrá. Uskutečnili jsme přes 367 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 – Karel IV. slaví 700 let, Den pro dětskou knihu, Den poezie, Strašidlení, 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 2.681. Dětská oddělení
navštěvuje 724 dětí. Stále větší oblibě se těší půjčování deskových her a také e-knih. O nově zřízených službách
jsme psali v prosincových mininovinách, ale určitě stojí za připomenutí. Tou první je Lekotéka - půjčování hraček
pro děti od dvou let a tou druhou, že jsme se stali bezplatným validačním místem mojeID. Více na našem webu
www.mekvalmez.cz.

PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ—KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V letošním roce se naše knihovna a prvňáčci ze ZŠ Žerotínova, Salvátor a
Křižná zapojí do projektu s názvem "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka".
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku
školní docházky, projekt vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pro zapojené děti bude jednou za měsíc v knihovně připravena
beseda, scénické čtení či tvůrčí aktivity, které mají vzbudit jejich zájem o
čtení. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro zúčastněné prvňáčky knížka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a
kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

ÚNOROVÁ KNIHOVNA
Od 31. ledna můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout výstavu Hany Sittkové s názvem Spojování. Několik posledních let se již Hana Sittková věnuje prozkoumávání duchovního dědictví starých národů především Střední a
Jižní Ameriky, jejich vnímání světa a neoddělitelným léčebným rituálům. Jednou z věcí, která ji k nim přitahuje, je
jejich úcta k přírodě a sobě navzájem. Jejich vnímání koloběhu života a smrti, opakujících se cyklů a plynutí času,
jako něco naprosto přirozeného. Ve čtvrtek 2. února uvádíme v náhradním termínu besedu s Blankou Milfaitovou (ženou, která vaří výborné marmelády) o její nové knize Příběh psaný do vody, kterou si můžete v knihovně
po čas besedy zakoupit a nechat podepsat. V úterý 7. února nás Petra Nevelöšová uvede do problematiky rodokmenů. Dozvíme se odpovědi na otázky, kdo jsme, odkud přicházíme, kdo byli naši předci a vůbec kde a jak začít s rodokmenem . A 21. února se vydáme s partou nadšenců Na kolech k Atlantiku. Na kole ujedeme 2.333 km
a dostaneme se až do Francie.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ZA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Letos jsme pasovali prvňáčky už v lednu. Měli to za odměnu, že už zvládají skoro celou abecedu, že přichází chvíle,
kdy začínají sami číst, kdy se jim otevírá svět ukrytý na stránkách knih a nastává doba pro návštěvu knihovny. 26.
a 27. ledna se většina meziříčských škol a škol v blízkém okolí zapojila do projektu První rok ve škole – první krok
do knihovny. Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy obdrželi rytířský glejt, který je opravňuje

zaregistrovat se bezplatně do knihovny. Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka, který děti seznámil s různými výtvarnými technikami a postupy. Děti se s velkou
chutí učily kreslit, divadelně ztvárnily pohádky a hlavně se dobře bavily. Někteří prvňáčci budou dále navštěvovat
knihovnu se školou v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Ti ostatní, věříme, že přemluví své rodiče, nechají se do
knihovny zaregistrovat, protože v rámci pasování mají čtenářský průkaz zdarma a jako s žáky druhé třídy se s nimi
opět setkáme na Klíčování, ale o tom zase na podzim.

ZNÁME VÍTĚZE STRÝCA JURÁŠA
Ve čtvrtek 12. ledna jsme v dětském oddělení vyhlásili výsledky literární soutěže O poklad strýca Juráša. Soutěž je každoročně vyhlašována v říjnovém týdnu knihoven a je určena dětem do patnácti let. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, kde porota samostatně posuzuje vždy prózu, poezii a komiks. Letošního ročníku se ve Valašském Meziříčí zúčastnilo třiasedmdesát dětí, které se vyjadřovaly
k tématům zaměřeným na svou vlast. Děti si mohly zvolit téma Můj domov, Moje město, Můj svět a Moje knihovna. Soutěžní příspěvky přicházely nejen z Valašského Meziříčí, ale i
z okolních obcí. Tradičně nejpočetněji byly zastoupeny prozaické příspěvky starších školáků.
Nejvíce medailí vybojovali žáci základních škol Salvátor a Choryně, kteří si odnesli shodně po šesti medailích. Ostatní školy si obdivuhodně spravedlivě podělily po třech či
čtyřech oceněních. Pro nás knihovníky je potěšením, že se některá jména soutěžících opakují. Svědčí to o trvalém
zájmu o vlastní literární vyjádření. Potěšením nám byly i představy vysněných knihoven, mezi nimi i nápad Terezky Pospíšilové: „Veselým společníkem by v knihovně byl papoušek Pepa. Ten by vybíral vrácené knihy a chválil děti za to, jak pilně čtou. Zobákem by klovl každého, kdo by se opozdil s vrácením knih.“ A bylo by po upomínkách…
Protože všechny práce postupují do okresního kola, můžete si čekání na další výsledky zpříjemnit dle Vendulky
Stodůlkové: „Ležte celý den v peřinách a Mauglího sledujte v houštinách.“

MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH 14. ÚNORA 2017
Zapojte se do dobrovolnické akce Book Giving Day https://bookgivingday.com/. 14.
února není jen Valentýn, je i mezinárodní den darování knih. International Book Giving
Day probíhá po celém světě a jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet zájem dětí o knihy. Poprvé se tento den
uskutečnil v roce 2012 a od té doby je pravidelně každý rok.
Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny či třeba věnujte knihy na
dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, nemocničních oddělení
i nízkoprahových zařízení. Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu!

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Březen bude patřit opět Čtenářům, připravujeme besedy na téma Bezpečnost silničního provozu, Reflexní terapie, nahlédneme do Pralesů, přivítáme Listování s titulem Mít a nemít Ernesta Hemingwaye. A ještě spoustu
dalšího, ale o tom až příště. ;-)

Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
Dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v
jednom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste
očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete
se o ně bát, fandit jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou,
Dedém, Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem. Protože štěstí a lásku hledá každý. I když to zní jako fráze.

Paul Coelho: Vyzvědačka
V Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh Maty Hari, slavné kurtizány obviněné ze špionáže, která byla před sto lety popravena pro velezradu. Mata Hari byla tanečnice, šokující a těšící publikum za první světové války, a stala se důvěrnicí některých z
nejbohatších a nejmocnějších mužů té doby. Odvážila se překonat moralismus a provinční mentalitu počátků 20. století, ale nakonec za to zaplatila vlastním životem. Když v pařížském vězení čekala na popravu, jedním z jejích posledních přání bylo pero a papír, aby
mohla psát dopisy.

Martin Goffa: Dítě v mlze
Únos sedmiletého chlapce od jedné základní školy zprvu vypadá jako krutý, avšak jinak
ničím neobvyklý zločin. Postupující vyšetřování ovšem odhalí určité odlišnosti: únosce
nekomunikuje a neklade si žádné požadavky. Dokonce udělá jindy nemyslitelné gesto –
hned zpočátku odhalí svou tvář, snad na znamení výsměchu svým pronásledovatelům. Ti
jej obratem identifikují a do pátrání je proti své vůli zapojen i Miko Syrový – pachatelem
únosu je totiž jeho bývalý kolega Bert. Detektiv tedy stíhá detektiva, a ten je díky svým zkušenostem vždycky o krok napřed.
Jeho vzkaz „bolest za bolest“ navíc hovoří víc než jasně…

Alana Kirková: Matka, dcera nebo já
Alana Kirková je spisovatelka a novinářka. Procestovala svět, pracovala pro charitativní
organizace a sepisovala jejich příběhy. V roce 2010 utrpěla její maminka ničivou mozkovou příhodu, pouhé čtyři dny poté, kdy přišlo na svět její třetí dítě. Tehdy se její život
rázem převrátil vzhůru nohama. Brzy nato začala psát blog o zápasech ženy, která se
ocitla uprostřed péče o oba konce svého života – o děti a rodiče.

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
12:00 – 18:00
PONDĚLÍ
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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