AKTUÁLNĚ
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Letošní březen bude měsícem nejmenších čtenářů. V naší knihovně ho odstartujeme projektem S
knížkou do života. Cílem je přesvědčit rodiče, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat
pro své děti, je trávit čas společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také
jim poradit, jak na to.
Rodičům na rodičovské dovolené může pomoci klub Malíček. Probíhat bude od 5. dubna vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Již v březnu ale při vítání občánků na radnici rodiče
obdrží od knihovny dárkové sety, poukázku k rodinné registraci a pozvánku k návštěvě knihovny.
A co ještě nabídne Měsíc čtenářů? Od 12. do 17. března vyhlásíme tradiční čtenářskou amnestii. V
pátek 23. března pořádáme sedmnáctou Noc s Andersenem, tentokrát s Pejskem a Kočičkou z
příběhů Josefa Čapka. Akce je určená dětem od 1. do 3. třídy, registrovaným v naší knihovně. Nocovat budeme v dětském oddělení v Zašovské ulici. Do 5. března registrujeme přednostně Rytíře Řádu
čtenářského, potom ostatní děti. Informace na telefonu 571 621 728.

Macabi Games 2015 v Berlíně a Obřad bat micva
V letošním roce se naše knihovna připojuje k Chaverutu (Přátelství) hned dvěma akcemi. Po celý březen bude ke zhlédnutí ve vestibulu knihovny výstava fotografií Lenky Hoffmannové s názvem Maccabi Games v Berlíně 2015. 1. března v 16 hodin si pak s autorkou budeme v čítárně povídat o vůbec prvním obřadu bat micva v loštické synagoze, besedu doplní promítání fotografií.

Co by můj syn měl vědět o světě - LiStOVáNí a Lukáš Hejlík
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů
jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která
zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého
syna. V pondělí 5. března ve 20 hodin v čítárně, rezervace na tel. 571 621 589, vstupné 50,- Kč.

Akustický koncert folkové kapely FOJTI
Na březen je pro vás připravena netradiční akce. Již dlouho se v knihovně nekoncertovalo, tak proč
to zase nezkusit. Hudební skupina Fojti vznikla ve Valašském Meziříčí v roce 2012. Dala si za cíl skládat a hrát vlastní folkrockové písničky inspirované valašským a moravským folklórem. Kapela hraje v
nástrojovém složení: akustická kytara, housle, basa, elektrická kytara, bicí a má tři zpěváky. V úterý
13. března v 18 hodin.

Radek Kubla: Krásy Bosny a Hercegoviny, Srbska a Makedonie
Tři nádherné balkánské země. Každá je jiná, přitom mají mnoho společného. Nejen cestovatelská
přednáška o těchto ještě neobjevených klenotech jižní Evropy. Cestopisná beseda v úterý 20. března
v 18 hodin.

Tomáš Novák: Chile—krásná dlouhá země
Tuto zemi navštívíme v úterý 27. března v 18 hodin. (www.vtrampu.cz)

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
V České republice odstartoval v březnu mezinárodní projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let
probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Česká varianta nese název S knížkou do
života.
A naše knihovna se k tomuto projektu ráda
připojuje. Letošní březen tak bude měsícem
nejmenších čtenářů. Cílem je přesvědčit rodiče, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež
mohou udělat pro své děti, je trávit čas společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také jim poradit, jak na
to.
Rodičům na rodičovské dovolené může pomoci právě klub Malíček. Probíhat bude od
5. dubna vždy první čtvrtek v měsíci od 9
do 11 h v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Již v březnu
ale při vítání občánků na radnici rodiče obdrží od knihovny dárkový set (v němž nebude
chybět propagační taška projektu, knížka
pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná
metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi či seznamy doporučené literatury pro předškolní děti), poukázku k rodinné
registraci a pozvánku k návštěvě knihovny.
Jsme rádi, že i naše knihovna díky tomuto
projektu otevřela cestu do knihovny těm
nejmenším. Na této cestě jim ale musí být
nápomocni rodiče.
Cílem projektu je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež
mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním). Poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou,
praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči
ad. Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti. Cílovou skupinou jsou rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku
dítěte. Projekt S knížkou do života je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke
knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.

KLUB MALÍČEK

NOC S ANDERSENEM

PRO DĚTI

1.– 31. března 2018
LENKA HOFFMANNOVÁ
MACCABI GAMES
Výstava fotografií z židovské olympiády
v Berlíně 2015..

čtvrtek 1. března v 16 hodin
LENKA HOFFMANNOVÁ
PRVNÍ OBŘAD BAT MICVA
V LOŠTICKÉ SYNAGOZE

pondělí 5. března ve 20 hodin
LUKÁŠ HEJLÍK
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
Listování, scénické čtení.

úterý 13. března v 18 hodin
FOJTI
Akustický koncert folkové kapely.

úterý 20. března v 18 hodin
RADEK KUBLA
KRÁSY BOSNY A HERCEGOVINY,
SRBSKA A MAKEDONIE
Cestopisná beseda.

úterý 27. března v 18 hodin
TOMÁŠ NOVÁK
PARAGUAY A SEVERNÍ ARGENTINA
Cestopisná beseda.

www.mekvalmez.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, ZVUKOVÁ KNIHOVNA, 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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www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez
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