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DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
Středa 16. dubna 2014 / 18.00 hod. / dětské odděleníMěstská knihovna ve Svitavách se každoročně připojuje ke Dni 

bezpečnějšího internetu, který tento rok připadl na 11. únor. Společně 
s Mateřským centrem Krůček jsme uspořádali přednášku pro rodiče 
nazvanou Kyberšikana a v první polovině března navštívila dětské 
oddělení knihovny preventistka kriminality z Městské policie ve 
Svitavách. Našim pravidelným dětským uživatelům internetu poradila, 
jak se bezpečně chovat ve virtuálním prostředí facebooku a také dětem 
dala pár tipů na hravé učení pomocí internetu. Vyzkoušejte si i vy: 
www.zakruta.cz (autoškola hrou),  www.skodahrou.cz (v okně Silniční 
bezpečnost hry S Tomíkem na kole, Jizda po cyklostezce), také BESIP 
nabízí své stránky: www.cent-bezpecnosti.cz/hry.php

Pokud vás někdo ohrožuje na internetu nebo potřebujete poradit, 
navštivte stránky: www.zachranny-kruh.cz. Napsat můžete i poručíku 
pověřenému prevencí kriminality ve Svitavách na fcb Hana Kaizina.
U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu vyšla také kniha Lenky 
Eckertové Hustej INTERNET – o nástrahách na internetu s nadhledem 
a rozhledem, kterou si u nás můžete půjčit. Záměrem knihy je poučit 
děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou.

ANKETA SUK
Čteme všichni o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro děti vydanou 
v roce 2013. Mezi svitavskými dětmi se na předním místě umístily tyto 
knihy: Policejní křeček, Kuba nechce spát a Lichožrouti navždy. Hodně 
hlasů získal i komiks Malý princ. U kluků bodovaly dále knížky Krysáci 
a Jak si postavit letadlo, u děvčat Únos Šmoulinky a Malá baletka. Mezi 
nejmenšími dětmi vyhrála knížka o dvou dětech z mateřské školky 
Kosprd a Telecí. Starší školáci poslali nejvíce hlasů knize (Ne)obyčejný 
kluk. Anketa obsahuje i kategorii nazvanou „Hlasy knihovnic“. Ze Svitav 
jsme vždy po jednom hlasu podpořily knihy: Analfabeta negramotná, 
Gorilí táta, Kapřík Mertlík, (Ne)obyčejný kluk a O smutné továrně. Anketní 
lístky jsme zaslali každoročnímu vyhlašovateli soutěže Pedagogické 
knihovně v Praze a napjatě čekáme, zda mezi 50 vylosovanými bude i 
někdo ze Svitav.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
V době velikonočních prázdnin bude v knihovně připraven tematický 
program (hádanky, omalovánky, testy). V pátek 18.4. bude otevřeno 
dětské oddělení od 9.00 -18.00 hod.

SETKÁNÍ S IVANEM KLÍMOU

Ivan Klíma (1931) je jeden z nejznámějších 
a nejpřekládanějších českých autorů. 
Během druhé světové války strávil tři roky v 
koncentračním táboře Terezín; vystudoval 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, poté 
pracoval jako redaktor v různých periodikách 
(Literární noviny, Lidové noviny aj.). Od roku 
1970 po návratu z USA mohl publikovat pouze 
v samizdatu a exilu. Je autorem povídkových 
knih, reportáží, románů, fejetonů i knih pro 
děti. Ivan Klíma byl ve Svitavách naposledy v  
roce 2010 v rámci cyklu Hledání hvězdy Davidovy. Tentokrát přijede 
do Svitav na soukromou návštěvu a při té příležitosti se rád setká se 
svými čtenáři. Autogramiáda a setkání s Ivanem Klímou proběhne 
ve středu 16. dubna v 18.00 hod v dětském oddělení knihovny.

Středa 23. dubna 2014 / 18.00 hod. / klub Tyjátr
BESEDA S IVOU PEKÁRKOVOU

Iva Pekárková (1963) studovala 
přírodovědeckou fakultu, v roce 1983 
emigrovala do USA, kde vystřídala řadu 
zaměstnání. V roce 1997 se vrátila do Prahy, 
kde pracovala v redakci MF Dnes. Od roku 
2005 žije v Londýně. Publikuje články v 
zahraničních i domácích časopisech, na 
internetových stránkách iDnes má svůj blog. 
Je autorkou řady knih (románů, cestopisů, 
povídek), v kterých čerpá ze zkušeností z 
pobytů v cizích zemích, z multikulturního 

prostředí i z práce taxikářky. Její poslední román Levhartice vyšel v roce 
2013. Autorské čtení a beseda s Ivou Pekárkovou se uskuteční ve 
středu 23. dubna v klubu Tyjátr v 18.00 hod.

KNIŽNÍ TIPY NA DUBEN
LÉK NA SMUTEK - Táňa Keleová-Vasilková
Na Mariku, gynekoložku a porodní lékařku, se valí jedna pohroma 
za druhou. Manžel jí umírá na rakovinu a krátce nato ztratí i svého 
jediného, třiadvacetiletého syna, u něhož náhle propukla dědičná 
choroba jater.

MACOCHA - Petra Hůlová
V monologu autorky, která se bez ohledu na počáteční ambice stane 
úspěšnou spisovatelkou druhořadé literatury, kráčíme od jednoho 
bolestného zauzlení k druhému: od rozpadu manželství, přes milostně-
nenávistný vztah k vlastním dětem, které jí ani v dospělosti nedokáží 
odpustit, až k reflexi vlastní tvorby.  
DIGITÁLNÍ DEMENCE - Manfred Spitzer
Digitální média nás zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. To, 
co jsme dřív prováděli jednoduše pomocí rozumu, nyní obstarávají 
počítače, smartphony, organizéry a navigace. To s sebou nese 
nezměrné nebezpečí. Vyklikáváme si mozek z hlavy... 


