ZAHRADA
V létě se můžete opět těšit na zahradní hru. Někteří návštěvníci u nás už vyzkoušeli
tipovací hru Beze slov, kdy se snažili dorozumět bez jediného slůvka. Další léto nás
provázela Příroda podle abecedy, ve které se hádala zvířata a rostliny.
Loni o prázdninách jste si mohli zahrát obří Člověče, nezlob se! Jelikož mělo veliký
úspěch, rozhodli jsme se mu věnovat ještě letošní prázdniny. Tímto zveme všechny
hravé návštěvníky! Vezměte s sebou děti, kamarády a vraťte se do dětských let. zú

JINDE
Na začátku května proběhla metodická návštěva v Místní knihovně Mostiště.
S dobrovolnou knihovnicí jsme se mimo jiné domluvili na vytvoření soutěže o ceny
pro tamní čtenáře, takže se taky mají na co těšit. jm
Pokud jste 30. 4. 2019 zaznamenali zvýšený letecký provoz nad Fajtovým kopcem,
není divu. My, sestry knihomilné, pod zkušeným vedením naší drahé matinky
Baby Jagy, jsme zde pořádaly 2. kolo výběrového řízení na pozici čaroděj/čarodějnice.
Tématem letošních prověrek byla fyzická zdatnost. Slalom na koštěti, zdolání tmavého
tunelu, transport hlodavce,… to je malý výčet disciplín, které museli uchazeči
zvládnout. Mnozí zdolali dráhu třikrát, což byl nejvyšší stupeň obtížnosti.
Odměnou jim byla nepostradatelná čarodějnická výbava (kouzelnická hůlka, klobouk,
pořádný frňák) a to nejdůležitější – absolventům těchto testů se jednoznačně
zvyšuje uplatnění na trhu práce. zs
Znáte knihobudky? Pokud ne, pak vězte, že jsou to přátelé, kteří v okamžiku pomohou
od nudy. A jak? Kupříkladu jdete-li k lékaři a musíte si „odsedět“ svou chvilku, než
se dostanete na řadu. Půjčíte si časopis nebo knihu. Pokud nestihnete dočíst, smíte si
čtení vzít domů. Jakmile přečtete, vrátíte je zpět, či si je necháte. Je to na Vás.
A kde knihobudky najdete? Dvě jsou umístěny v Domě zdraví – v přízemí a v 1. patře –
a jedna na koupališti. Čtení a zábavě zdar! dn
Choďte do knihovny – duševní posilovny!
Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí
kontakt knihovnavm@knihovnavm.cz; 566 781 900, www.knihovnavm.cz
redakce Ivana Vaňková, věcná redakce a jazyková korektura Kateřina Balounová
autorky Kateřina Balounová kb, Lucie Kučerová lk, Jitka Matějíčková jm, Dagmar Navrátilová dn, Jitka Rybníčková jr, Zdenka Smejkalová
zs, Zuzana Úlovcová zú, Ivana Vaňková iv
číslo 02/2019, vydáno 27. 05. 2019
náklad papírově 70 ks, elektronicky 60 ks

LIST

OBČASNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
02/2019 zdarma

V roce 1889 založila Jednota přátel mládeže v budově spořitelny veřejnou knihovnu.
Přestože v průběhu let harcovala z místa na místo, nyní již hezky dlouho čeká na své
návštěvníky v budově na Poštovní. Velkomeziříčští tedy chodí do své duševní
posilovny již sto třicátý rok. 130? Panečku, to je věk! Zdalipak je stařenka při síle?
My doufáme, že se nám společně s vámi daří udržovat ji v kondici! Tak zase přijďte,
my i ona tady budeme! iv

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ
Připravili jsme si pro vás také novou soutěž. Hovoříme o ní jako o Čtenářské výzvě,
jelikož výzva to je a jaká! Přečtěte do konce března 2020 třináct knih dle zadaných
témat a vyhrajte poukaz na nákup knih! Knihy můžete mít doma, či si je půjčit
v knihovně, avšak nesmí být Vámi v minulosti přečtené. Každý, kdo se zúčastní,
dostane od nás herní kartu s pravidly, jejíž součástí je i seznam daných témat.
Vždy po přečtení knihovnici nahlásíte knihu k tomu či onomu danému tématu.
Možná objevíte taková, o kterých máte předsudky, ale zjistíte, že i jiný literární žánr je
Vám blízký. Soutěž bude ukončena na konci příštího března. V dubnu proběhne velké
setkání výzvařů, kde dojde ke slosování poukazů. Neváhejte a přidejte se k nám!
Ani my knihovnice jsme se výzvy nezalekly :-) dn
Během června a prázdninových měsíců si opět můžete vybírat z nabídky tajemných
balíčků v naší akci Rande naslepo. Na dospělém i dětském oddělení máte
možnost vypůjčit si zabalené knihy a doma si užít překvapení, s jakým titulem
budete trávit čas. jm

PŮJČOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V dubnu jsme v knihovně přivítali účastníky třetího ročníku krajského kola recitační
soutěže Já a básnička. ZŠ a PŠ Velké Meziříčí opět zorganizovala s naší nepatrnou
pomocí velice příjemné dopoledne. Zarecitovali vítězové školních kol ze základních
škol pro děti se zdravotním handicapem kraje Vysočina. Přijeli poetové z Moravských
Budějovic, Třebíče, Bystřice nad Perštejnem, Velké Bíteše, Nového Města na Moravě,
Chotěboře, Žďáru nad Sázavou a nechyběli ani místní borci. Těšíme se napřesrok! iv
Pilně pokračujeme v našich schůzkách s prvňáčky ze základní školy v Oslavici.
V návštěvách se pravidelně střídáme a pomalu se již s projektem Naše kniha blížíme
ke slavnostnímu zakončení. Děti vytváří vlastní zahradní příběh, ilustrují jej, učí se
pracovat s odbornou literaturou,… a vypadají u toho, že je to baví. S kolegyněmi nás
čeká už jen jeden výjezd a pak závěrečný ceremoniál v naší knihovní zahradě –
děti budou pasovány na čtenáře. kb

Čtenářská výzva! Je to osud. Úděl. Sudba. Pro někoho pohroma. Ale nebojte se,
jde přece pouze o čtenářskou výzvu nebo také 4 v 1. Osudovka – hledačka – čítačka –
zkoušečka. Není to lehké, ale zábavné až až. Hlavně pro knihovnice. Pokud je čtenář
natolik odvážný, že se zúčastní, získá kartičku s 13 tajemnými čísly. Každé číslo je úkol.
Každý splněný úkol knihovnice označí svým podpisem. Čtenář hodí velkou hrací
kostkou a osud určí číslo. S daným číslem hledá zadání. Jakmile ho najde – je to těžké
hledání, neboť zadání je velmi škodolibě až krutě schované před zraky dětí, – ozve se
žalostné nééé, nebo naopak radostné juppííí! Čtenář knihu, kterou si vybral, přečte
a následně projde těžkou zkouškou. Knihovnice položí záludnou otázku a on musí
správně odpovědět. Pokud tak neučiní, volí si další knihu. Pokud otázku zodpoví, jeho
úkol je splněn a na kartičce odškrtnut. Třináct úkolů je třeba zvládnout do 31. 3. 2020.
Není důležité, kdy se čtenář přidá, pouze splnění úkolů. Těšíme se na další odvážlivce!
Nevěřili byste, ale zatím máme víc než sedmdesát zdatných kousků! lk

Připravili jsme si pro vás ještě jednu bonusovou menší soutěž. Přijďte si za námi
zkrátit dlouhé odpoledne a „zakousněte“ se do nějaké z našich Jednohubek. Jak to
funguje? Úplně jednoduše. Jedním dechem si přečtete opravdu jednohubkovou
knížku a za svůj výkon dostanete stejně jednohubkovou odměnu. kb

Povinná četba! Je tak úžasně záživná! No nádhera! Cítíme s vámi. Proto pro vás již
druhým rokem připravujeme seznamy povinné četby a také koutek, kde jsou tyto
knihy pohromadě. Díky nám nemusíte bezradně hledat po celém oddělení Malé
Lalulá, Básně a epigramy či České pohádky. Sice zbývá pouhý měsíc, než nastane
školní stopka, ale je mezi vámi spousta takových, kteří milují školní povinnou četbu
natolik, že odcházejí s 50 tituly s odhodláním, že to do týdne musí dát! Pro tyto
nadšence připomínáme: „Máme tu pro vás koutek povinné četby!“ lk

INTERNETOVÁ STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Mnozí z vás určitě pravidelně navštěvují naše webové stránky nejen při práci se svým
čtenářským kontem. A jistě budete souhlasit, že nějaké významné vylepšení
by neškodilo :-) Ale protože finanční náročnost takové proměny je značná, zažádali
jsme o dotaci z Fondu Vysočiny. První krok byl učiněn podáním projektu
„Webové stránky pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí“. Tím je úřední šiml v chodu,
tak si držme palce, ať to vyjde! jr

VÝSTAVNÍ SÁL
Výstavní sál ani letos nezahálí. Proběhla v něm už druhá velká výstava – obě
s pracemi malých umělců ze ZUŠ Velké Meziříčí. Uvedly je velmi zdařilé vernisáže.
Na výstavě s názvem Dobrou noc děti pěkně vyjádřily vše, co se týká jejich spánku –
od mazlíčků na spaní po noční můry. Podívat se přišlo 163 spokojených návštěvníků.
Druhá výstava se jmenovala V kavárně... a byla na ní k vidění různá díla vztahující se
ke kavárenskému prostředí. Stejně jako předtím, i tady malí výtvarníci použili
na své výtvory různé techniky – malbu, kresbu či keramiku. jr
Gymnázium Velké Meziříčí je rovněž letošním oslavencem. Je tedy, pravda, o deset let
mladší než knihovna, ale 120. narozeniny také nelze přehlédnout. K oslavám náleží
i výstava Trocha poezie nikoho nezabije, kterou si můžete přijít prohlédnout
do našeho výstavního sálu od počátku června do konce letních prázdnin.
Do výtvarného oslavného trojlístku ještě patří Němí svědkové na půdě školy a Škola –
základ života v Jupiter clubu. iv

