
VŠUDE 
 
Odeznělé léto bývá pro mnohé časem odpočinku. Může se zdáti, že i 
v knihovně se vše zklidní. Opak je však pravdou. Tak jako slunečnice 
každý den otáčí se za sluncem…, tak se otáčely i prstíky knihovnic při 
stříhání žlutých květů. Mihotající se letní výzdoba čítající 171 
oboustranných květů (tudíž 342 kusů) zdobila všechna oddělení. Žlutá 
záplava kvítků lákala do útrob budovy sluneční paprsky. zs 
 
Aby mohly proniknout, musíme jim usnadnit cestu. No ano, umýt všechna 

okna ☹. Tato skvělá zábava mě čekala právě v letních měsících. 61 oken 

a okének pak propustilo životadárné paprsky tolik potřebné pro správný 
růst rostlin. I ty naše prošly velkou změnou, dostaly nový šat. Všech 67 
krasavic bylo přesazeno a oděno do bílého stejnokroje (keramického 
květináče). zs 
 
JINDE 
 
Podle indicií poznej, kam máš jít a hledej, něco najdeš. Navštívíš spoustu 
zvláštních míst a zákoutí Velkého Meziříčí, dozvíš se hromadu nových 
věcí. To je nový program Městské kešky. lk 
 
Během léta žínky knihomilky vůbec nezahálely. Slunce nespatřily, jak byl 
měsíc dlouhý. Vykasaly rukávky a jaly se třídit i přeskupovat 
tajnosti z nejvíc tajných prostor. Každá z věcí brzy našla své místo. Poté 
schvácené žínky, naplněné dobrým pocitem z odvedené práce, opět mohly 
spatřit paprsek světla.lk (No, zcela nepoeticky jsme uklidili sklad rekvizit 
nezbytných při pořádání besed, programů a divadelních představení. iv) 
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Přijely jsme s dcerou na návštěvu k babičce. Jsme z Ústí nad Labem, 
knihovnu máme, ale takto krásnou nee. Jste velmi šikovné, kreativní, 
inspirující. Bylo nám tu moc fajn a určitě se vrátíme a rády. Tak takovou 
pochvalu nám vysekla paní Ivana s dcerou Maruškou.  S přáním, aby 
takto spokojeni byli i naši místní návštěvníci, předkládáme třetí letošní 
nahlédnutí pod pokličku naší práce. iv 
 
KANCELÁŘE 
 
Sestavení rozpočtu knihovny na další rok je radostí každého září. A poté 
až do Vánoc následuje několikeré projednávání se zřizovatelem 
příspěvkové organizace, tedy městem Velké Meziříčí.  Proces je nejen 
zdlouhavý, ale též náročný. Tak uvidíme. iv 
  
Nepřestáváme nakupovat nové knihy. Ty se musí samozřejmě nejdříve 
zpracovat a pak jsou předány na obalení. K těmto krásným novým 
kouskům přibyly nedávno ty starší chuděrky, které už nutně potřebovaly 
nové šaty. Samozřejmě některé jsme slepili, eventuálně umyli, aby byly 
taky tak přitažlivé, jako ty nové. Je to práce zdlouhavá, na všechny se 
nedostalo, ale určitě to nevzdáváme. zú 
 
Již delší dobu jsme neupozornili na možnost knižní donášky osobám, 
kterým dlouhodobě nebo krátkodobě zdraví znemožňuje návštěvu 
knihovny. V případě, že máte zájem o tuto službu, prosím zavolejte nám a 
my Vám rádi podáme pomocnou ruku. Nemusíte se vzdát své lásky – knih. 
Služba je zdarma, stačí být registrovaným čtenářem městské knihovny. zú 
 
 
 



PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ  
 
Do čtenářské výzvy se po hlavě vrhlo neuvěřitelných 80 dětských a 
teenage čtenářů. Zhruba polovina plní pravidelně jednotlivá témata, ostatní 
zatím postupují nesmělejšími krůčky. Na oddělení pro dospělé s námi hraje 
25 čtenářů. Z toho pěti už se podařilo přečíst knihy na všech třináct 
požadovaných témat. Všichni si pochvalují, že takto objeví i nové zajímavé 
autory, se kterými se dosud nesetkali. A mají dobrý pocit z překonání sebe 
sama. Nebojte se přidat! Do března 2020 je ještě dost času na přečtení 
pouhých třinácti titulů. jm 
 
Letní hra rande naslepo, kterou jste si velmi oblíbili, zlákala 107 dospělých 
a 93 dětských čtenářů. Ti si odnesli zabalené knihy a doma byli 
překvapeni, s kým budou trávit čas. Až na výjimky byli se svým výběrem 
spokojeni a pochvalovali si i tituly, po kterých by sami nejspíš nesáhli. jm 
 
Kniha provází lidstvo již staletí.  Miliardy výtisků rozesetých po celém 
světě. Je jich tolik, že se starších pro ty nové zbavujeme. Nicméně jsme 
lidé rozdílní. Co je někde nazbyt, jinde chybí, proto jsme se rozhodli pro 
novou službu - poslední šanci. Knihy vyřazené z fondu knihovny musí 
projít velmi složitým procesem. Je třeba je nejdříve nabídnout jiným 
knihovnám, školám a až nakonec mohou putovat ke čtenářům. 
Nevyzkoušíte? dn 
 
Slunečnice – v tomto duchu naše knihovna prožila letošní léto. A aby 
nezůstalo jen u výzdoby, připravili jsme pro vás i slunečnicový kvíz. Ten 
jste od června do září mohli odevzdat a získat tak sladkou odměnu 
v podobě balíčku se slunečnicovými semínky a kandovaným ovocem. 
Z rozebraných 42 výtisků se jich vrátilo pouhých 11. Škoda.  Dárek byl 
určen každému odevzdávajícímu. Tak pro příště: vyplňujte a hlavně 
odevzdávejte!  dn 
 
INTERNETOVÁ STUDOVNA A ČÍTÁRNA 
 
Všímavý příznivec webových stránek zajisté zaznamenal, že přibyla další 
zpráva o činnosti, tentokráte za I. pololetí 2019. Zde můžete vyčíst 
například statistické údaje o návštěvnosti, počtu vypůjčených knih, her 
nebo CD. Pro ty, co je jim tato možnost zatím utajena, sdělujeme, že se 
můžou přesvědčit na stránkách www.knihovnavm.cz. Zprávu najdete 
v levém oranžovém sloupci v oddělení Knihovna dříve. jr (Ale už jen chvíli, 
protože pracujeme na zbrusu novém webu. iv) 

PŮJČOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
Ráda bych se zde dočasně rozloučila se všemi – nejen dětskými – 
čtenáři. Nejspíš se k vám už doneslo, že se teď přibližně tři roky 
neuvidíme. Odcházím na mateřskou dovolenou a budu se tedy všemi 
krásnými dětskými knížkami kochat nějakou chvíli jenom doma. Už se 
velice těším, ale stejně se mi asi bude tak trochu stýskat. Za pultík bych se 
měla vrátit na podzim 2022. (Což takhle zní jako hodně dlouhá doba, že?) 
Doufám, že si hezky rychle zvyknete na novou paní knihovnici. Přeji vám, 
ať se vám daří. kb 
 
Dovolte, abych se vám jako nová knihovnice představila. Jmenuji se 
Kateřina Valová a velice ráda zastoupím kolegyni v době jejího krásného 
období – mateřství. Doufám, že pro vás budu dobrou inspirací při výběru 
toho, co máme všichni rádi – knih. kv 
 
I letošní školní rok se vám budeme snažit co možná nejvíce zpříjemňovat 
boje s povinnou četbou. Během začátku září jsme již tradičně oslovili 
velkomeziříčské učitele češtiny a nechali si aktualizovat seznamy povinné 
(či doporučené) četby. Z nich průběžně vybíráme nejžhavější tipy na 
výstavku, ze které můžete už najisto půjčovat podle své třídy a školy. 
Jenom připomínáme, že se leckdy stává, že titul vzbudí velký zájem a je 
ihned zarezervován dalšími čtenáři a kvůli tomu už vám ani při vší dobré 
vůli nemůžeme jeho výpůjčku prodloužit. kb 
 
Doufáme, že si alespoň někteří z vás všimli, jak pěkně nám prokoukl regál 
naučné literatury. Během letních prázdnin jsme se činili a udělali 
důslednou čistku. Fůra zastaralých knížek putovala buď do věčných lovišť, 
nebo do příručního skladu, kde budou čekat, až si je někdo vyžádá. Díky 
tomu nás teď čeká příjemná povinnost – zaplnit veškerá prázdná místa 
krásnými a zajímavými novými přírůstky. kb 
 
Co udělal Budulínek špatně? Otevřel lišce dveře! Nová beseda, při níž 
s dětmi projdeme nebezpečné situace, které číhají na každém kroku. A 
nakonec se jako obvykle dozví, že maminka má vždycky pravdu! lk 
 
DIVADLO 
 
V uplynulém školním roce 2018/2019 jsme sehráli 15 autorských 
představení. Konkrétně: 8x O Karkulákovi, 5x O pejskovi a kočičce a 2x O 
perníkové chaloupce. jm 
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