AKTUÁLNĚ
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Březen je tradičně měsícem čtenářů. V naší knihovně pokračujeme projektem S knížkou do života, jehož 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. Na něj navazuje klub Malíček, který probíhá vždy první čtvrtek v
měsíci. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání,
povídání, čtení a hraní. Malíček můžete navštívit ve čtvrtek 7.3.
V pátek 29. března pořádáme osmnáctou Noc s Andersenem, tentokrát
z příběhů Ondřeje Sekory. Akce je určená dětem od 1. do 3. třídy, registrovaným v naší knihovně. Nocovat budeme v dětském oddělení na Zašovské ulici. Do 6. března registrujeme přednostně Rytíře Řádu čtenářského,
potom ostatní děti. Informace na telefonu 571 621 728.
A co ještě nabídne Měsíc čtenářů? Od 18. do 23. března vyhlásíme tradiční čtenářskou amnestii, touto amnestií
chceme umožnit všem našim klientům, aby si dali před uzavřením knihovny do pořádku svá čtenářská konta. Vrátili
či prodloužili upomínané tituly, vyrovnali své závazky vůči knihovně. Připraveny jsou také dvě cestovatelské besedy.
Ta první bude 12.3. s Markem Jelínkem si Asii projedeme na koloběžce a 19.3. se s Martinem Ondráškem vydáme za krásnou amerických národních parků. Knihovna je fajn!

NOC S ANDERSENEM

Letos proběhne 29. března od 18 hodin, spacáky s
sebou, i když toho moc nenaspíme. Registrace
probíhá v odděleních pro děti na Zašovské ulici i
na ulici Zd. Fibicha. Akce je určena dětem 1. až 3.
tříd, registrovaným v naší knihovně. Do 6.3. přihlašujeme rytíře Řádu čtenářského, od 7.3. všechny ostatní děti. Rodiče musí v dětských odděleních osobně podepsat přihlášku. Letošním tématem je Vítejte v Kocourkově (na motivy knihy Ondřeje Sekory – Kronika města Kocourkova).
Všechny důležité informace jsou uvedeny
na našem webu:

www.mekvalmez.cz

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
Stěhování knihovny do prostor komunitního centra (KC)
na ulici Nábřeží 268
Od 1. dubna 2019 bude z organizačních důvodů zrušena pobočka na ulici Zd. Fibicha – SVČ Domeček (stane
se součástí knihovny v KC). Vypůjčit si zde knihy můžete do 29. března, vrátit je můžete do 13.4. v Krásenské radnici či v červnu v knihovně v KC.

Od 15. dubna 2019 budou uzavřena všechna oddělení v Krásenské radnici a oddělení
pro děti na Zašovské ulici.
Od 15. dubna 2019 bude mimo provoz také bibliobox Bedřich, do něhož lze vracet vypůjčené knihy mimo
otevírací dobu. Stěhuje se s námi. Doporučujeme čtenářům, aby si půjčili hodně knih, časopisů, deskových
her i zvukových knih domů, aby zhruba šestitýdenní výpadek neohrozil vaši čtenářskou potřebu. Pohledávky vůči knihovně můžete vyrovnat během čtenářské amnestie, která je naplánovaná od 18. do 23. března. Výpůjčky nebudeme během uzavření knihovny upomínat.

Knihovna v komunitním centru na Nábřeží 268 bude otevřena veřejnosti
od 1. června 2019.

Přízemí - čítárna, regionální literatura, veřejný internet, kopírování, skenování,
kroužková vazba, laminování, počítačová učebna
1. patro - přednáškový sál, kinosál s pokladnou
2. patro - oddělení pro dospělé, zvuková knihovna, počítač pro nevidomé
3. patro - oddělení pro děti, klub Malíček, Lekotéka
...k datu uzávěrky Mininovin nám nebylo známo, zda existuje zájemce o pronájem prostor restaurace v komunitním centru (prostory v přízemí, kde byla dříve prodejna rybářských potřeb), takže pokud by měl někdo zájem...

PRO DĚTI

3/2019
1. března - 29. března 2019
ŽIVÉ POCHODNĚ
JAN PALACH A TI DRUZÍ
Výstavu připravila Knihovna Právnické fakulty
Univerzity Karlovy.
čtvrtek 7. března 2019, 9 - 11 hodin
KLUB MALÍČEK
Pro rodiče a děti do 3 let.
úterý 12. března 2019 v 18 hodin
MAREK JELÍNEK
KOLOBĚŽKOU PO ASII
Cestopisná beseda s dataprojekcí.
úterý 19. března 2019 v 18 hodin
MARTIN ONDRÁŠEK
NÁRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU USA
Cestopisná beseda s dataprojekcí.
čtvrtek 21. března 2019 v 9 hodin
O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Vyhlášení výsledků okresního kola literární
soutěže.
pátek 29. března 2019 od 18 hodin
NOC S ANDERSENEM
VÍTEJTE V KOCOURKOVĚ!
Registrace a další informace
na www.mekvalmez.cz.

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

