
VYPRÁVĚNÍ PAVLY PETRÁKOVÉ SLANCOVÉ
Středa 27. listopadu 2013 / 16.30 hod. / Fabrika - aula
Pavla Petráková Slancová je režisérka a scénáristka, vytvořila 
např. pentalogii Medkové, dokumenty o Miroslavu Horníčkovi, 
Zdeňku Milerovi, je kurátorkou výstavy obrazů Heftlink Josef 
Čapek. V současné době organizuje plenéry, vyučuje malbě na 
zámku v Dobříši a realizuje se jako kurátorka výstav u nás i v 
zahraničí. Prostřednictvím autorského dokumentu nám přiblíží 
poslední období života Josefa Čapka a odhalí méně známý 
příběh jeho obrazů.
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17.00 hod. - divadlo Trám – divadelní představení
18.00 hod. - Městská knihovna, dětské oddělení – výtvarná dílna
19.30 hod. - Městská knihovna, dětské oddělení - autorské čtení

Dagmar Urbánková je spisovatelka a 
především výtvarnice. Své autorské 
knihy pro děti vydává v alternativním 
nakladatelství Baobab, které se 
věnuje vydávání nekomerčních titulů. 
Její poslední kniha Cirkus Ulice byla v 
roce 2012 vyhlášena jako nejkrásnější 
česká kniha pro děti a mládež.
Jak lze pracovat s dětskou knihou a 
že existují i „jiné“ knihy - tj. odlišné 
od středního proudu - se můžete  
přesvědčit  v pátek 15. listopadu.

S Dagmar Urbánkovou a její knihou Chlebová Lhota oslavíme Den 
pro dětskou knihu.

KDYŽ VYPRÁVÍ IRENA FUCHSOVÁ
Úterý 19. listopadu 2013 / 17.30 hod. / klub Tyjátr
Irena Fuchsová je autorkou třiceti, převážně povídkových knih, 
ve společenských časopisech publikuje fejetony, populární jsou 
její blogy na idnes. V současné době také moderuje v Českém 
rozhlase Pardubice.

LITERÁRNÍ NOVINY A ČASOPIS BIBLIO
Opět odebíráme jedenkrát měsíčně Literární noviny společně 
s časopisem pro čtenářskou veřejnost Biblio. Ten vychází jako 
samostatná příloha Literárních novin, obsahuje rozhovory se 
spisovateli a s lidmi z oblasti literatury, tipy na knihy, články 
o vydávání a prodeji knih, o činnosti knihoven, informuje o 
významných událostech atd.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Den pro dětskou knihu je věnován 
propagaci knih pro děti a dětského 
čtenářství. Oficiálně připadá letos
na 30.11.2013. Městská knihovna 
ve Svitavách ho oslaví už v pátek 
15. listopadu, a to s výtvarnicí a 
spisovatelkou Dagmar Urbánkovou a 
její knihou Chlebová Lhota. Po celý 
listopad budou probíhat další akce 
spojené s dětskou knihou.
Pondělí 11. listopadu 2013 / 10.30, 13.30 hod. / Fabrika - aula 
ANDREA POPPROVÁ
beseda se spisovatelkou pro základní školy a družiny na téma 
Čekání na Vánoce

Pátek 15. listopadu 2013 / 17.00 – 19.30 hod. 
DAGMAR URBÁNKOVÁ A CHLEBOVÁ LHOTA

SMARTKATALOG – KNIHOVNA NA DOSAH RUKY

Nabízíme další službu pro své 
čtenáře. Jedná se o aplikaci pro 
mobilní zařízení (chytré telefony 
a tablety) SMARTKatalog, která 
umožní prohledávat katalog knihovny, 
kontrolovat svoje výpůjčky, zjistit, zda 
už knihovna nabízí nejžhavější knižní a 
hudební novinky. Aplikace je dostupná zdarma jak pro zařízení 
na bázi Android, tak pro zařízení značky Apple. Mohou ji 
využívat jak čtenáři, tak nečtenáři knihovny, potřebují k tomu 
mobilní zařízení s přístupem na internet. Výhodou aplikace 
je, že podle GPS souřadnic vám dokáže nabídnout nejbližší 
knihovnu ve vašem okolí. 
Více informací s odkazy ke stažení aplikace najdete na webu 
knihovny. Pro instalaci na Android můžete použít QR kód v 
článku.

KNIHA NA LISTOPAD
Jo Nesbo - Levhart
Norskou metropolí otřásl nález dvou 
ženských těl i způsob jejich smrti. Obě totiž 
utonuly ve vlastní krvi. Mladá kriminalistka 
Kaja Solnessová je vyslána do Hongkongu, 
aby odsud přivedla zpátky jediného člověka, 
který může takový případ vyřešit.

Soutěže a kvízy:
4.-8.11.2013 - S Martinem přichází zima - zábavný test pro celou 
rodinu, Zábavný test Strašidlení
29.11.2013 - Vyhlášení dalšího ročníku Perlorodek
Výtvarná soutěž - Ozdobte číslo - pro děti od 5 - 15 let
Literární soutěž - Jakou roli hrají v našem a pohádkovém světě 
čísla - pro děti od 6 - 15 let

Prezentace knih z nakladatelství Baobab zaměřeného na vydávání 
nekomerčních titulů pro děti a mládež.


