
TÝDEN KNIHOVEN 30. ZÁŘÍ – 6. ŘÍJNA 2013
Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
vyhlašuje 17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Již tradičně se do 
Týdne knihoven zapojuje i Městská knihovna ve Svitavách, která pro své 
čtenáře i veřejnost připravila:
PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ 2013 / 10.00 HOD. / FABRIKA – VELKÝ SÁL
JAN OPATŘIL - beseda se spisovatelem a autorské čtení pro žáky zá-
kladních škol.

ÚTERÝ 1. ŘÍJNA 2013 / 18.00 HOD. / KLUB TYJÁTR
TEREZA BOUČKOVÁ - beseda se spisovatelkou a autorské čtení z její 
nejnovější knihy Šíleně smutné povídky.

STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 / MĚSTSKÁ KNIHOVNA – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
ODPOLEDNE PRO DĚTI Herní odpoledne pro děti - stolní hry a vědo-
mostní kviz pro děti ve věku 6 – 15 let.

ČTVRTEK 3. ŘÍJNA 2013 / 16.00 HOD. / MĚSTSKÁ KNIHOVNA – STUDOVNA
JAK VYUŽÍVAT ČTEČKU KNIH - praktické rady jak na elektronickou 
čtečku knih.

PÁTEK 4. ŘÍJNA 2013 / 9.00 – 18.00 HOD. / MĚSTSKÁ KNIHOVNA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - prohlídka městské knihovny spojená s 
prezentací poskytovaných služeb.

SOBOTA 5. ŘÍJNA 2013  / 9.00 – 15.00 HOD.
LITERÁRNÍ TOULKY PO POLIČSKU - putování po místech regionu, kte-
rá jsou spojena s významnými českými spisovateli a jejich tvorbou pod 
vedením Milana Báči, ředitele svitavského gymnázia.

PONDĚLÍ – PÁTEK / 9.00 – 17.00 HOD. / FABRIKA – 2. PODLAŽÍ
BURZA KNIH - od pondělí do pátku prodej knih vyřazených z fondu měst-
ské knihovny.

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ
Městská knihovna ve Svitavách se připojuje k projektu Příběhy 20. sto-
letí, a to soutěží pro středoškoláky. Úkolem je najít a zdokumentovat 
poutavý příběh, ať už jednoho pamětníka, či více svědků dokumentu-
jících jednu událost, příběh místa, či rodinnou historii. Toto vyprávě-
ní by se mělo nějakým způsobem dotknout „velkých dějin“ 20. století.
Pokud tě projekt zaujal, odešli příběh na naši e-mailovou adre-
su: knihovna@booksy.cz nejpozději do 25. 11. 2013. Dva nej-
zajímavější oceníme knihou. Všechny příspěvky pošleme 
pořádající neziskové organizaci Postbellum. Podrobnější infor-
mace o projektu najdete na adrese: www.pribehy20.stoleti.cz.

Městská knihovna ve Svitavách připravila 
pro zájemce o literaturu druhé putování 
po místech, která jsou v našem regionu 
spjata s významnými českými spiso-
vateli, jejich životem, tvorbou a dílem.
Opět pod vedením Milana Báči, ředi-
tele svitavského gymnázia a autora 
knížky „Literární toulky po Svitavsku“ 
se vydáme ze Svitav do Poličky, pro-
jdeme městem od místa rodného domu 
básníka Bureše kolem první polič-
ské tiskárny a rodného domu buditele 

J.V.J. Michla-Drašara až k Tylově domu, prohlédneme si hroby literátů 
na jednom z poličských hřbitovů. Přejedeme do Borové za hrdinou ro-
mánu T. Novákové Jiřím Šmatlánem, v nedaleké Pusté Rybné si připo-
meneme jeden z románů V. Kaplického. Dvě zastávky uskutečníme v 
Březinách – u Drašarovy lípy a hrobu Drašara. Krátkou zastávku udě-
láme v Telecím, kde si připomeneme pověsti o zpívající lípě nebo to, co 
má Telecí společného s autorem legendárních Broučků. Podnikneme 
cestu do Sádku za autorem Cesty do pravěku, v nedaleké Korouhvi se 
podíváme k rodnému domu autora historické prózy Ehrenbergera. V 
Nedvězím se zastavíme na Librově gruntě, dějišti románu T. Nováko-
vé. V Bystrém si opět připomeneme tuto spisovatelku, ale také básníka 
J. Vrchlického, písmáka Federsela a navštívíme Brtounovu chaloup-
ku, opět místo z románu T. Novákové. Zastávka bude také v bývalých 
lázních Balda nebo v Rohozné, rodišti spisovatele B. Březovského.

Putování začne v sobotu 5. října 2013 v 9 hodin odjezdem zvláštního 
autobusu z parkoviště u Fabriky. Příspěvek 50,– Kč bude vybírán při 
vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován kolem 15. hodiny. 

LITERÁRNÍ TOULKY PO SVITAVSKU

DLOUHODOBÝ PROJEKT
Nadačního fondu Českého rozhlasu pomáhá 
dětem a dospělým s těžkým zrakovým posti-
žením. Kupte si v Městské knihovně ve Svi-
tavách náramek, pravítko či magnetickou zá-
ložku a pomozte rozzářit svět nevidomých.

BIBLIOBOX
Knihovna má zavřeno? Chcete vrátit půjčené knihy? 
VYUŽIJTE BIBLIOBOX U HLAVNÍHO VCHODU FABRIKY! Knihy a ča-
sopisy vhazujte jednotlivě hřbetem napřed. Vrácené dokumenty budou 
odečteny z vašeho čtenářského konta následující pracovní den. Není 
třeba přikládat čtenářský průkaz.

OTEVÍRACÍ DOBA



Dan Brown - Inferno
Harvardský symbolog Robert Langdon se v 
novém příběhu ocitá v samotném srdci Itálie, 
aby zde pomohl vyřešit záhadu, jež je po-
zoruhodně spjata s jedním z největších lite-
rárních děl všech dob - Dantovým Peklem.
 
Petra Braunová - Tajemství rodu
Tvůrci televizního cyklu Tajemství rodu zavedli 
známé osobnosti na místa spojená s rodokme-
nem jejich rodiny, aby tam za pomoci genealož-
ky, historiků a archivářů pátrali po svých před-
cích a událostech, které ovlivňovaly jejich život.

BESTSELLERY MĚSÍCE ZÁŘÍ:

Antonio G. Iturbe - Osvětimská knihovnice
Pravdivý, byť téměř neznámý příběh několika útlých a za-
prášených knížek, které se na ono pochmurné místo dosta-
ly bůhvíjak a jejichž stránky drží pohromadě jen zázrakem a 
silou vůle a odvahy čtrnáctileté Dity Adlerové, osvětimské 
knihovnice, strážkyně podivuhodného táborového tajemství.
 
Khaled Hosseini - A hory odpověděly
Khaled Hosseini, autor světově úspěšných románů Lovec draků 
a Tisíce planoucích sluncí, vydává třetí román, v němž se opět 
vrací do rodného Afghánistánu, ale zavede nás i do Paříže či Ka-
lifornie, kam zasadil příběh sourozenců rozdělených v dětství.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU VÁCLAVA MERTINA

PhDr. Václav Mertin je významný dětský psycholog, který se dlouhodobě zabý-
vá psychologickými aspekty poruch učení a chování dětí, předškolní výchovou, rolí mé-
dií ve výchově dětí, domácím vzděláváním, v poslední době i porozvodovou střídavou péčí. 

Za 30 let praxe se stal špičkou ve svém oboru. Je autorem řady odborných publikací, např. Vý-
chovné maličkosti či Výchova bez trestů a spoluautorem knihy Hry pomáhají s problémy. 
Téma besedy s Václavem  Mertinem  - jak řeč souvisí s psaním a schopností číst, jak elimi-
novat problémy s řečí u dětí, jaký vliv mají rodiče a škola na schopnost dětí se vyjadřovat. 

AKCE SE KONÁ V AULE FABRIKY V PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA 2013 V 17.00 HOD.


