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MILOSLAVA STRIOVÁ – BESEDA 

RNDr. Miloslava Striová vystudovala 
odbornou matematiku se zaměřením na 
statistiku, po ukončení studií pracovala jako 
programátorka. Své profesní zaměření však 
opustila; s manželem adoptovali tři děti a 
dalších pět přijali do pěstounské péče, u 
jednoho z dětí se projevila závažná forma 
autismu. V současné době se zapojuje do 
aktivit neziskových organizací působících 
v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje 
se na medializaci náhradní rodinné péče a
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života s handicapovaným dítětem. Je autorkou knihy Děti, které se 
rodí v srdci (Portál 2013), s rodinou žije ve Skrchově u Letovic.

LOVCI PEREL 2014
Městská knihovna ve Svitavách vyhlašuje druhý 
ročník celoroční soutěže na podporu dětského 
čtenářství Lovci perel. Stačí přečíst  knihy 
označené jako perlorodky, zodpovědět k nim 
několik otázek, popř. namalovat obrázek. Soutěž 
má 3 kategorie, věk není omezen. Mohou tedy 
s podporou rodičů soutěžit i předškoláci. Za 
správné odpovědi získá čtenář perlu. Na nejlepší 
lovce čeká odměna.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Znáte někoho, kdo by rád chodil do knihovny a jeho zdravotní stav mu to 
již neumožňuje? Takovýmto čtenářům poskytujeme donáškovou službu  
- rádi zájemcům přineseme knihy a časopisy přímo domů. Stačí nás 
kontaktovat přímo v knihovně nebo na tel. čísle 461533295 či  e-mailem 
knihovna@booksy.cz.

KORUNOVANÉ HLAVY - VÝSTAVKA
Před knihovnou je k vidění výstavka Korunované hlavy. 
Jde o práce dětí ZUŠ výtvarného oboru inspirované nejen 
naší královskou minulostí

NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY ZA ROK 2013
Na stránkách knihovny jsme zveřejnili tituly, o 
které jste měli v loňském roce největší zájem. 
První místo patří nejprodávanější knize loňského 
roku - erotickému románu Padesát odstínů šedi 
od E. L. James, následuje bestseller Kateřiny 
Tučkové Žítkovské bohyně. Také se ukázalo, 
že je stále zájem o knihy Simony Monyové a o 
Milénium Stiega Larrsona. 
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VLADIVOJNA LA CHIA - RECITÁL

Vladivojna La Chia je zpěvačka, malířka, 
skladatelka. Za hudbu k filmu Nevinnost Jana 
Hřebejka byla nominována na Cenu české 
filmové kritiky, vydala tři sólová alba a aktivně 
se věnuje psaní. Vladivojna La Chia bude 
číst ze svých povídek 6.února v 18.00 hod v 
klubu Tyjátr. Čtení bude prokládat autorskými 
písněmi a hraním na akustickou kytaru a 
elektrickou basu.
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KNIHY Z PROJEKTU ČESKÁ KNIHOVNA
Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů. 
Bohuslav Reynek – Korespondence
Kniha pokrývá život Reynka básníka a překladatele. 
Obsahuje dopisy, které si vyměnil s J. Florianem, J. 
Čapkem, O. Březinou a dalšími osobnostmi kulturního 
života, dále pak se svou budoucí ženou, básnířkou 
Suzannou Renaudovou. Korespondence odráží 
změnu doby po roce 1948 a přináší reflexe a postřehy 
stárnoucího muže a umělce. 
Automatická madona 
Antologie literárně-výtvarného uskupení Skupiny Ra, 
která působila ve 40. letech 20. století. Jejími členy byly 
např. básník Ludvík Kundera, malíř Bohdan Lacina či 
výtvarný kritik Václav Zykmund.  
Signály z neznáma : český komiks 1922 -2012 - 
monografie českého komiksu
Pavel Brodský – Krása českých iluminovaných 
rukopisů
Publikace čtenáři přibližuje rozsáhlé a různorodé 
bohatství české knižní malby. Součástí je obsáhlý 
obrazový doprovod.

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
Městská knihovna ve Svitavách se každoročně 
připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu, který 
tento rok připadá na 11.únor 2014. Heslo letošního 
ročníku je „Vytvořme společně lepší internet..“. 
Společně s Mateřským centrem Krůček pořádáme 
přednášku na téma Kyberšikana por. Mgr. Hany 
Kaizarové. Beseda je určena pro rodiče, konat se 
bude 24. února v 16.00 v aule Fabriky. 

9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00

12:00 - 18:00
9:00 - 18:00

Soutěž o nejhezčí záložku do knihy
Úkoly z krabičky
Uhodni a zazpívej písničku
Odpoledne se stolními hrami
Valentýnský test - pro všechny příchozí za  
drobnou odměnu

V půběhu jarních prázdnin bude rozšířena provozní doba dětského 
oddělení knihovny s odpoledním programem - 10.2. - 14.2. 2014 :


