AKTUÁLNĚ
LISTOPAD V KNIHOVNĚ
Reflexy
Po celý listopad můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout výstavu fotografií Josefa Knápka.

Klub Malíček - do knihovny od malička
Rodičům na rodičovské dovolené a dětem do 3-4 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) je určen klub Malíček. V listopadu bude otevřen 1.11. od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do
knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče. Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj
verbálních schopností dětí 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).

100 let od vzniku společného státu Čechů a Slováků
U příležitosti oslav 100 let republiky proběhne ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin v naší knihovně přednáška Jozefa Božika, předsedy Milana Rastislava Štefánika a primátora města Partizánske.

Matěj Ptaszek: Kolumbie
Matěj Ptaszek je první evropan, který strávil coby spisovatel, fotograf a bluesový hudebník více než dvacet měsíců v divokém
kolumbijském departamentu Anioquia. Zatím co o víkendech hrával blues po Medellínských hospodách, tak v normálních dnech žil na poslední tradiční kovbojské vesnici celého
hispánského světa v Concepcion, kde intenzivně pracoval na svých dvou cestopisných knihách. Jaké to je ocitnout se
uprotřed nefalšovaného divokého západu a být akceptován drsnými horskými kovboji, kteří mezi sebe jen tak někoho nepřijmou? Jaké to je, když jste obklíčeni vojáky po útoku povstalců uprostřed partyzánské oblasti? Jaké pocity
vás svírají, když se nacházíte na území neblaze proslulé gerily FARC mimo kontrolu vlády? Co se vám honí hlavou,
když vám velitel super elitní policejní jednotky GOE zabavuje fotografie z návštěvy nejkontroverznějšího vrcholného
politika země, nebo když v horách narazíte na nefalšovaného zlatokopa, který rýžuje zlato v řece jako z románu Jacka
Londona? Na to vše se můžete zeptat dobrodruha Matěje Ptaszka.
Matěj Ptaszek o svém dobrodružství napsal dvě oblíbené cestopisné knihy. V úterý 13. listopadu se připravte na
vzrušující besedu s dobrodruhem!

Pavel Rusek: Příběh Čecha, který chtěl hrát na skotské dudy
O cestě za svým snem, o umění hrát na tento netradiční hudebné nástroj - to bude tématem besedy v úterý 23. listopadu.

Petr Nazarov: Nový Zéland
Tři cesty a dva roky života na Novém Zélandu; magickou přírodu na třech největších ostrovech, maorskou kulturu i
nejznámější a nejkrásnější túry Nového Zélandu, a spousta nevšedních zážitků to je jen stručná anotace přednášky,
které proběhne v čítárně 27. listopadu a bude jako vždy doplněna videoprojekcí i možností zakoupení cestopisů.

OHLÉDNUTÍ
UNIVERZITA 3. VĚKU
Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou otevřela
4.10.2018 1. ročník Virtuální Univerzity třetího
věku. Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory (osoby se
statusem důchodce) a invalidní důchodce bez
rozdílu věku, který pořádá vysokoškolské pracoviště prostřednictvím konzultačního střediska v knihovně ve Valašském Meziříčí. Studium
probíhá v zimních a letních semestrech formou
e-learningu ve skupině. Zimní semestr a kurz s
názvem České dějiny a jejich souvislosti, I. část,
navštěvuje 11 studentů. Scházíme se 1x za 14
dnů.

STRAŠIDLENÍ 2018
Strašidelná procházka mezi budovami meziříčské knihovny každý rok dětem zpestřuje sychravé podzimní dny. I letos
byla určena malým dětem a jejich rodičům. A byla pro nás knihovníky trochu nostalgická, protože příští Strašidlení již
nebude v naší kouzelné Krásenské radnici... Z tajemně nasvícené Krásenské radnice vyrážely skupinky dychtivých
dětí vstříc novému dobrodružství. Hned na první zastávce se malí odvážlivci setkali se samotným vládcem pekel, který je lákal ke hře s čertovskými obrázky. Trefit se jedinou kartou vytyčeného cíle nebylo vůbec snadné, doporučujeme k vyzkoušení. Cestou do dětské knihovny potkali Bílou paní, která jim dávala nelehké hádanky, dále čarodějnici,
která je nutila hrát hokej a místo hokejek se používala košťata. Zlobr Shrek je nechal skákat přes bažinu a Festr
Adams pak lovit haloweenské rybičky. V dětské knihovně potřeboval hodný duch pomoc roztřídit strašidelné pohádkové dvojice. A někdy byl hodně smutný -jen dvě děti znaly Ladovy Bubáky a hastrmany a o moc lépe na tom nebyla
ani Malá čarodějnice. Za každý splněný úkol získaly děti papírová strašidýlka, kterými na závěr ozdobily domeček.
Akce se zúčastnilo 50 dětí a jejich rodiče či jiní příbuzní... Děkujeme a za rok třeba zas...

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české
knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.
Katalog nejlepších knih dětem za rok 2017/2018 a veškeré ostatní informace naleznete na webu:

www.nejlepsiknihydetem.cz

PRO DĚTI

11/2018
1. - 30. listopadu 2018
REFLEXY
Výstava fotografií Josefa Knápka.

čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17 hodin
Doc. PaeDr. Jozef Božik, PhD.
100 LET OD VZNIKU SPOLEČNÉHO
STÁTU ČECHŮ A SLOVÁKŮ
Beseda.

úterý 13. listopadu 2018 v 18 hodin
MATĚJ PTASZEK
KOLUMBIE
Cestopisná beseda.

úterý 20. listopadu 2018 v 18 hodin
PAVEL RUSEK
PŘÍBĚH ČECHA, KTERÝ CHTĚL HRÁT
NA SKOTSKÉ DUDY
Beseda.

úterý 27. listopadu 2018 v 18 hodin
PETR NAZAROV
NOVÝ ZÉLAND
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

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

