
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE KDE KONČÍ SVĚT

V letošním školním roce proběhl již devátý ročník soutěže 
vyhlášené Svazem knihovníků a  informačních pracovníků  a 
zaštítěný jednotlivými krajskými klubky dětských knihoven na téma 
„Nejmoudřejší je číslo“. V místním kole, vyhlášeném svitavskou 
knihovnou, uspěla nejlépe a do kraje se probojovala v literární 
části Jana Vostalová svou pohádkou „Tři dary“. Z výtvarné části 
soutěže se vždy pořádá výstava, a tak jsme tentokrát do Pardubic 
zaslali práce dětí z 2. třídy ZŠ a MŠ Sokolovská od paní učitelky 
H. Půlkrábkové. V druhém květnovém týdnu tato soutěž vyvrcholila 
slavnostním vyhodnocením pořádaném právě Krajskou knihovnou 
v Pardubicích. Ze Svitav se vyhodnocení zúčastnily 4 děti (Jana 
Vostalová, Adam Komárek, Tereza Soukopová a Dita Šudáková). 
Program dne byl pestrý. Nejdříve jsme se plavili na parníku Arnošt, 
pak si prohlédli historické sály zámku a navštívili i dětské oddělení 
Krajské knihovny. Součástí setkání byla i beseda s ilustrátorkou 
Markétou Vydrovou doplněná o hudební vystoupení jejího manžela 
Davida (zazpíval tři zhudebněné texty z knížky M. Kratochvíla 
Pes nám spadla). Zúčastněné děti z 10 knihoven Pardubického 
a Královehradeckého kraje měly možnost hlasovat pro nejhezčí 
obrázky umístěné na výstavě. A pak nadešla slavnostní chvíle, 
předávání diplomů a odměn. Svitaváci se při něm vůbec neztratili. 
Jana Vostalová ve své kategorii získala 5. místo a z výtvarné části 
jsme si dokonce odvezli diplom a odměnu za pěkné třetí místo. 
Blahopřejeme!

V roce 2013 jsme zasadili společně s dětmi z čtenářského kroužku ZŠ 
Sokolovská keř Pohádkovník ve vznikajícím Parku patriotů. Tento rok 
jsme se sešli u Pohádkovníku znovu, a to v Týdnu čtení, který proběhl 
od 1.6.-7.6. v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Četli jsme z knihy 
Zbyňka Malinského Pohádky ze Sluneční ulice o tom Jak kukačka 
kurýrovala borovici. Pohádka se dětem moc líbila a rozhodly se, že 
zkusí napsat svou vlastní pohádku o našem Pohádkovníku. Keř sice 
zatím moc nevyrostl, ale děti byly nadšené! Dohodli jsme se, že veřejné 
čtení u Pohádkovníku se stane tradicí a číst budou vždy nejstarší, z 
kroužku odcházející členové.

ČTENÍ U POHÁDKOVNÍKU

NOVÁ SLUŽBA DATABÁZE LIBRARYPRESSDISPLAY
Čtenáři knihovny mají možnost nově využívat webový portál, který 
poskytuje online přístup k plnému obsahu více než dvou tisícům 
novinových titulů a magazínů dostupných v den jejich vydání. V 
současné době službu využívají uživatelé více než sedmi tisíc knihoven 
a vzdělávacích institucí na světě a knihovna ve Svitavách získala přístup 
díky grantu Ministerstva kultury ČR. Uživatelé ocení zejména možnost 
volby jazyka, vyhledávání klíčových slov a výrazů napříč všemi tituly, 
zobrazení top novinek posledních 7 dnů, výběr titulů podle země, jazyka 
nebo abecedy, poslech vybraných článků, ukázky obrázků a fotografií 
z deníků celého světa, možnost zvětšení článku pro lepší čtení a řadu 
dalších funkcí při vyhledávání potřebných informací. Další databáze 
přístupné v Městské knihovně ve Svitavách - ANOPRESS – poskytuje 
přístup do databáze českých médií od roku 1996; plné texty novinových 
a časopiseckých článků, vyhledávání podle klíčových slov a slovních 
spojení a CODEXIS – přístup k právním informacím.

K PŮJČENÍ KNIHA FERDA A JEHO MOUCHY
Knihu vydala společnost Scio a je určena na 
rozvoj emoční inteligence. Pomocníkem jsou 
emušáci – plyšova hračka a mouchy, které 
představují emoce (závist, radost, smutek, 
hněv, důvěra, žárlivost, osamocení, zvědavost), 
děti řeší, jak naložit s danou situací v příběhu, 
pro rodiče přináší rady, jak s danou emocí 
pracovat. Kniha podporuje představivost dětí a 
je určena pro společné čtení a povídání rodičů 
a dětí. Kniha se půjčuje za zálohu 200 Kč.



MÁME PRO VÁS PLACKY
Už delší dobu nabízíme možnost zakoupit si u nás placky s různými 
motivy. Nyní jsme pro naše čtenáře připravili horkou novinku. Vlastní 
plackovou kolekci s motivem čtenářství a logem naší knihovny! 
Placka za dvacku je k dostání u výpůjčního pultu na dospělém 
oddělení. Neváhejte a přijďte si vybrat tu svou! :)
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KNIŽNÍ TIPY NA PRÁZDNINY
PAŘÍŽ - Edward Rutherfurd
Každá historie Paříže je dějinami jejích staveb. Rutherfurd 
tyto budovy zabydluje reálnými lidmi, kteří bojují, lžou a 
šidí, žijí a milují od založení města za Římanů až po po 
nacistickou okupaci a neuvěřitelný zápas francouzského 
hnutí odporu.

NOVÉ HRY K ZAPŮJČENÍ
Přikoupili jsme nové hry od firmy Albi - rodinnou 
hru Osadníci z Katanu, dětskou hru Umí prase 
létat, Pirátské kostky a venkovní hru Mölkky - jde 
o kolíkovou hru pocházející z Finska pro všechny 
věkové kategorie, čím více hráčů tím lépe. 

Vyzkoušet jste si ji mohli na našem stanovišti na Dětském dni. 
Všechny hry půjčujeme domů na 14 dní za kauci 200 kč.

ČTVRTKY V PARKU - Hilary Boydová
Co byste dělali, kdyby váš manžel po dvaadvaceti letech 
společného života zničehonic navždy opustil manželskou 
postel? Když se to stane Jeannie Lawsonové, rozzuří se 
a požaduje od svého muže George vysvětlení. Zamiloval 
se do jiné? Co udělala Jeannie špatně?

GULÁŠ PRO MASARYKA - Milena Štráfeldová
Guláš pro Masaryka je zčásti fiktivní rodinnou kronikou 
vyhlášené hostinské z jihomoravských Židlochovic, která 
skutečně vařila guláš pro prezidenta T. G. Masaryka. 

ZVRAT - John Lutz
Když se z lovce stane kořist… Frank Quinn se stal 
živoucí legendou. Jako vyšetřovatel newyorské policie se 
specializoval na sériové vrahy a i teď, když má vlastní 
detektivní kancelář, bývá povolán k případům, které se 
nedaří oficiálně vyřešit. 


