
Po delší odmlce si vás dovolujeme mírně opožděně pozdravit v novém roce. 
Od posledního čísla se – jak jste si již jistě všimli – udála spousta větších 
i menších knihovnických změn. Bývalá kolegyně si teď již naplno užívá 
zaslouženého důchodu, zatímco dvě nové spolupracovnice se se vším 
postupně seznamují – s námi, náplní práce a v neposlední řadě s vámi. 
Pojďte s naším tradičním LISTEM – byť v novém kabátku –  slavnostně vstoupit 
do výročního roku, kdy naše a snad i vaše oblíbená instituce slaví 
již neuvěřitelné 130. narozeniny. kb 

Začátky roku jsou tradičně provázeny extrémně nezáživnou agendou. Nudné, 
leč nutné, je vyhotovení statistického výkazu za rok 2018 a zprávy o činnosti 
za stejné období. S jistým prodlením oba dokumenty najdete na našich 
webových stránkách. Doporučujeme je vaší pozornosti, pokud vás zajímá, 
jak jsme si loni vedli.  iv 

Seminář čtenářské gramotnosti byl velmi příjemnou událostí, při níž se 
jednoho lednového odpoledne našimi hosty stali učitelé 1. stupně základních 
škol. Konkrétně ti, kteří si chtěli poslechnout, co je nového, překvapivého, 
nečekaného a ano, též šokujícího, na trhu literatury pro děti. Pochopitelně 
došlo na prohlídku divadla i půjčovny s živou debatou o tom, co všechno 
nabízíme dětem při individuálních i školních návštěvách. Ostatně právě  velmi 
dobrá spolupráce knihovny a  škol stála za zrodem tohoto setkání. iv 
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Milí čtenáři! Mé jméno je Jitka Rybníčková a budeme se potkávat v internetové 
studovně a čítárně. Jako nová knihovnice se budu snažit, abyste trávili 
příjemné chvíle u brouzdání po internetu, při čtení časopisů, novin i knih. 
Ráda vám také budu nápomocná při tisknutí a kopírování.  jr 

Jak už všichni víte, tak nedílnou součástí čítárny je půjčovna společenských her 
s širokou nabídkou. A aby toho nebylo málo, připravili jsme pro vás několik 
herních novinek: Bang; Párty alias ženy versus muži; Tipni si! Junior; Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký; Klauniáda; Makroskop; Záhadný hrad a další. 
Takže, s chutí do knihovny pro hru, protože: Kdo si hraje, nezlobí! jr 

ZÁZEMÍ 

Od 1. 2. 2019 už nemám na starosti pouhé včasné zaplacení faktur za knihy, 
které pro vás knihovnice tak rády vybírají. Od tohoto dne jim budu pomáhat 
knihy kontrolovat, razítkovat, štítkovat a hlavně obalovat, aby se k vám 
dostaly, jak nejrychleji to jen půjde. zú 

Choďte do knihovny – duševní posilovny! 
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Dokumentů, které se musí archivovat, stále přibývá a tak nastal problém, 
kam s nimi. Proto jsme nechali do spisovny zhotovit nástavce na skříně. 
V dětském oddělení je novým přírůstkem hřebeček Šemík – dřevěný houpací 
krasavec s nosností do 50 kg. Ochuzen nezůstal ani výstavní sál. Paravány 
z bílého lamina poskytují další plochu pro vystavovaná díla. K prezentaci 
malých předmětů budou nově sloužit dva prosklené stoly. Návštěvníky čítárny 
jistě potěší nová kopírka s rychlostí tisku 36 str./min. Zlatým hřebem jsou 
ovšem zcela určitě nové zásobníky na toaletní papír a mýdla na všech 
toaletách. Bílé lesklé provedení koresponduje s obkladačkami :-) zs 

INTERNETOVÁ STUDOVNA A ČÍTÁRNA 
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Nová beseda Boj o vlast! Tři kmeny – Česko, Slezsko a Morava –  bojují 
o území Nikoho. Utkají se v bitvě o 14 krajů, těžké úkoly střídají lehké. 
Prokazují nejen svoji zdatnost, ale především znalosti, selský rozum 
a kulturní přehled. lk 

PŮJČOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Uvádíme již třetí divadelní představení – O Karkulákovi. Je originální jako 
vždy! Překvapí vás výpravná  scéna, kterou se nám podařilo vykouzlit 
v komorním prostředí. A co vás čeká? Karkulka v nové, ještě lepší verzi! 
Hlavní hrdinka si dá pohov a vezme to za ni Kašpárek.  No a vlk? Tak vlk… 
A víte co? Přijďte se školkou či školou a uvidíte. Těšíme se na vás! lk 

Na sklonku loňského roku jsme opět uskutečnili průzkum spokojenosti 
návštěvníků do patnácti let. O rok dříve bylo stejné poptávání určeno 
dospělým. Oboje dotazníkové šetření vychází z povinnosti uskutečnit toto 
zjišťování 1x za pět let. A jak to dopadlo? Celkem 41 respondentů odpovídalo 
na 15 otázek. Pyšně podotýkáme, že v dětských očích a jejich čtenářských 
srdcích má naše knihovna velmi dobré renomé. Tak si říkám, že i shrnutí 
výsledků uveřejníme na www.knihovnavm.cz. Tady je místo sotva na fakt, 
že jsme dostali 36x jedničku, 3x dvojku a dvě děti nám známku jako ve škole 
vůbec nedaly. iv 

Naše nejmenší (ne)čtenáře snad zabavila tradiční březnová výtvarná soutěž 
pro děti od 2 do 5 let. Tentokrát jste modelovali jaro ve volném pojetí. 
Do konce měsíce jsme očekávali příval plastelínových mláďátek, moduritových 
kytiček a dalších výtvorů. Nyní všechny odměníme a vystavíme :-) kb 

Máme pro vás teď úžasnou plejádu naučných novinek. Můžete se pokochat 
vizuálně přenádhernými Stromy od Piotra Sochy (ano, autora báječných Včel) 
nebo Příběhy staveb či Příběhy obrazů a soch. Menší děti budou jistě nadšeny 
z detektivního pátrání Za zajímavostmi světa či Za zvířaty světa nebo z Kdo 
bydlí v norách a doupatech. I rodiče pak rozhodně překvapí nejedna zajímavost 
z Potravin známých neznámých, Atlasu mýtů případně Atlasu monster 
a nadpřirozených bytostí z celého světa. kb 

Milí čtenáři, po dlouhých 23 letech soužití s Městskou knihovnou ve 

Velkém Meziříčí se s touto institucí loučím a odcházím do důchodu. Už se moc 

těším, že konečně zahodím budík. Řečeno slovy básníka Vítězslava Nezvala: 

„Bylo to překrásné a bylo toho dost.“ I když… bude se mi stýskat – 

po kolegyních, po knihách, po vás. jo 

Nelze si as nepovšimnout nové tváře ve známém prostředí. Dovolte tedy, 
abych se představila. Jmenuji se Dagmar Navrátilová a budeme se spolu 
setkávat v půjčovně pro dospělé čtenáře. Knihovna pro mne není prostředím 
cizím, neb již patnáctý rok je mojí pracovní součástí. Doufám tedy, že pro vás 
budu změnou příjemnou. Těším se na ni :-) dn  

V březnu jste měli opět možnost zakoupit v tradiční burze vyřazené 

knihy a časopisy za symbolickou jednu korunu. Kdykoliv během roku využijte 

stále oblíbenější druhou šanci na stolku u vstupních dveří. Můžete sem dát 

všechny již přečtené knihy (kromě plesnivých salátů), které doma 

nepotřebujete, anebo si naopak vybrat a odnést cokoliv z široké nabídky knih 

věnovaných ostatními. jm 

Jako každý rok, i tentokrát jsme pro vás na únor připravili dámský kvíz. 

V hojném počtu jste odpovídaly na otázky týkající se receptu na dlouhověkost. 

Tři vylosované výherkyně si již užívají výhru – poukaz na úžasnou masáž. 

Gratulujeme! dn 

Nově můžete i díky knihovně a službě kniha z knihovny nakoupit nové knihy. 
Na e-shopu www.knihazknihovny.cz nakoupíte za výhodné ceny, zaplatíte on-
line kartou, nebo převodem z účtu, my pro vás knihy objednáme a vy si je už 
jen u nás v knihovně vyzvednete, jakmile vám dáme vědět, že jsou tu 
připravené. Neplatíte žádné poštovné, balné; nemusíte trávit hodiny na poště 
nebo čekat doma na doručovatele, platíte pouze cenu knihy :-) jm 
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