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VEŘEJNÉ ČTENÍ
Pondělí 10. března 2014 / 16.30 hod. / dětské oddělení
Zveme všechny začínající spisovatele na Veřejné čtení vlastní tvorby 
(na formě a věku nezáleží). Přijďte se pochlubit s texty, které máte 
doma v šuplíku a zatím nenašly uplatnění ...
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POETICKÁ ČAJOVNA S MARTINEM HAKEM
Středa 12. března 2014 / 19.00 hod. / Čajovna Namaste
Vyprávění příběhů je dávné a dnes docela 
zapomenuté umění. Příběhy byly a jsou 
pokladnicemi lidského poznání a bývaly stejně 
důležité pro přežití jako nůž, luk nebo rýč. 
Vypravěč příběhů zachází s nejstarším 
nástrojem poznávání. Při vyprávění příběhů se 
odehrává ta nejhutnější a nejživější komunikace, 
jakou si lze představit…

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2014
Připojujeme se i v letošním roce k celostátní akci 
Březen – měsíc čtenářů, jejímž cílem je posilovat 
společenský význam četby a knihoven. Připravili 
jsme pro vás tyto akce: 
Pondělí 10.3. / 16:30 / dětské oddělení
Veřejné čtení – čtení z vlastní tvorby – na formě a věku nezáleží
Středa 12.3. / 15:00 / dětské oddělení
Přijde mezi děti na dětské oddělení por. Hana Kaizarová, a upozorní je 
na nebezpečí ve virtuálním prostoru, (akce v rámci Dne bezpečnějšího 
internetu)
Středa 12.3. / 19:00 / Čajovna a kavárna Namaste
Poetická čajovna s vypravěčem příběhů Martinem Hakem, 
(ve spolupráci s Dramatickou školičkou ve Svitavách)
Středa 19.3. / 10:00, 14:30 / aula Fabrika Svitavy
Velikonoční zvyky – beseda s Kamilou Skopovou (10:00 pro školy, 
14:30 s Klubem seniorů). Kamila Skopová je výtvarnice a autorka řady 
knih o národních zvycích a obyčejích
Pondělí 24.3. / 18:00 / klub Tyjátr
Tomáš Zmeškal – autorské čtení z poslední autorovy knihy Sokrates 
na rovníku, která je reportáží o hledání kořenů v belgickém Kongu a o 
historií tamních genocid
Čtvrtek 27.3. / 10:30, 12:30 / aula Fabrika Svitavy
Martin Vopěnka – beseda pro žáky 5.-7. tříd s autorem dobrodružné 
trilogie Spící město, Spící spravedlnost, Spící tajemství
Pátek 28.3. / 10:00 / Světlanka
Městská knihovna ve Svitavách spolupracuje se stacionářem Světlanka, 
její klienti navštěvují knihovnu, v nepravidelných intervalech pro ně 
připravujeme program přímo v knihovně nebo docházíme přímo do 
stacionáře. Tak tomu bude i v pátek 28.3.,kdy se mohou klienti Světlanky 
těšit na besedu o Vlastě Javořické nazvanou Královna v zástěře.

VELIKONOČNÍ ZVYKY
Středa 19. března 2014 / 14.30 hod. / aula Fabrika
Kamila Skopová, výtvarnice a spisovatelka absolvovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Od r. 1972 se vedle své profese 
zabývá studiem národopisu. Je autorkou mnoha výstav lidových zvyků 
a obyčejů, scénických pásem, replik lidových krojů a předmětů. Vydala 
řadu knih a některé sama i ilustrovala. Za všechny bych jmenovala 
„České zvyky a obyčeje“, „Velikonoční svátky o století zpátky“, „Hody, 
půsty, masopusty“, „Rok na vsi“, „Kraslice a velikonoční ozdoby“, 
„Pleteme věnečky po celý rok“, … Spolupracovala na knížce „Život ve 
středověku“ a ilustruje historické lexikony PhDr. Vlastimila Vondrušky 
„Život ve staletích“.

AUTORSKÉ ČTENÍ S TOMÁŠEM ZMEŠKALEM
Pondělí 24. března 2014 / 18.00 hod. / klub Tyjátr

Tomáš Zmeškal je autor románů: 
Milostný dopis klínovým písmem, nakl. 
Torst 2008 (Cena Evropské unie za 
literaturu, Cena Josefa Škvoreckého, 
nominace Magnesia litera, 2. místo v 
anketě Lidových novin, kniha roku).

Životopis černobílého jehněte, nakl.Torst 2009 (nominace na Cenu 
Josefa Škvoreckého). Narodil se v Praze, vystudoval anglický jazyk a 
literaturu. Pracoval jako tlumočník, lektor, překladatel a odborný asistent 
na Universitě Karlově. V současnosti vede vlastní kurzy tvůrčího psaní. 
Tomáš Zmeškal bude číst ze své poslední knihy Sokrates na rovníku 
(2013), která je souborem vzpomínek, deníkových zápisků a rodinných 
reportáží o hledání vlastních kořenů v Kongu i o historických přešlapech, 
jichž se ještě na přelomu 19. a 20. století dopouštěly některé evropské 
státy vůči Africe a jejím národům.

MAGNESIA LITERA 2014
Výroční knižní ceny mají pomoci zpropagovat 
kvalitní českou literaturu. Součástí je i 
čtenářská část soutěže. Hlas můžete dát 
původní české beletrii (próza, poezie, dětská 
kniha) vydané v roce 2013. Hlasovat můžete 
prostřednictvím korespondenčních lístků (k 
dispozici v knihovně) nebo pomocí webového 
formuláře. Vítězná kniha bude vyhlášena 8. dubna v přímém přenosu 
České televize. 500 vylosovaných čtenářů získá poukázku v hodnotě 
200 Kč na nákup knih v internetovém knihkupectví (Kosmas.cz) nebo 
síti prodejen Kosmas.Uzávěrka hlasování je 28. března. Seznam knih 
vydaných v roce 2013 z fondu knihovny vám rádi ukážeme u výpůjčního pultu. 

TIP NA KNIHU MĚSÍCE
Robert Galbraith - Volání kukačky
Jde o „utajenou“ detektivku J.K. Rowlingové, která se 
stala bestsellerem (oceňovaná byla již při vydání, aniž 
by byl znám její skutečný autor). Hlavní hrdinou je 
soukromý detektiv Cormoran Strike, válečný veterán 
z Afghánistánu, který není moc úspěšný, nedaří se 
mu splácet dluhy. Vše se změní ve chvíli, kdy ho

osloví bratr slavné modelky, který se nechce smířit s verzí policie, že jde 
o sebevraždu. Úkolem Cormorana Strikeho je dokázat, že šlo o vraždu.


