
KŘEST KNIHY MILANA BÁČI
Je jen málo regionů u nás, které se mohou pochlubit tak bo-
hatým literárním místopisem, literárními tradicemi. Takovým 
je třeba literární Svitavsko. Březovský, Bureš, Dietl, Goethe, 
Havlíček Borovský, Heyduk, Jeřábek, Jilemnický, Jirásek, 
Michl, Němcová, Nejedlý, Neruda, Nováková, Rettigová, 
Šmilovský, Šotola, Tyl, Vrchlický, Váchal, Wolker, Zákrejs a 
desítky dalších spisovatelů – i to je Svitavsko.
Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča vydal v naklada-

telství OFTIS knížku Literární toulky po Svitavsku. Předmětem jeho zájmu 
byla rodiště literátů, jejich studia na zdejších školách, jejich pobyty a působení, 
návštěvy, literární tvorba spjatá se Svitavskem, místa a osoby regionu zobraze-
ná v dílech literátů, ale i pomníky či sochy, pověsti. Kromě literárního místopisu 
kniha na více než 300 stránkách předkládá také rozsáhlý (téměř 300 hesel) 
slovník autorů spojených s regionem a řadu námětů na literární procházky, 
toulky či putování. Kniha, která je doplněna desítkami fotografií a map, není 
vyčerpávající literární historií regionu, je spíše kombinací literárního průvodce 
a literární publicistiky. 
Městská knihovna ve Svitavách připravila křest knihy, který proběhne ve čtvr-
tek 4. září 2014 v 17 hodin v městském muzeu a galerii a na který je ve-
řejnost zvána. Kniha, kterou pokřtí městský historik Radoslav Fikejz, bude na 
místě k prodeji.

PŘEDNÁŠKA MARKA VÁCHY – VĚDA A VÍRA

Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog a spiso-
vatel (vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně a teologii v Olomouci a 
Bruselu). V letech 1997 a 2000 se zúčastnil dvou výprav na Antarktidu, v roce 
2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře ve Francii. Specializuje se na etické 
otázky z hlediska náboženství, vědy a medicíny (na Biskupském gymnáziu v 
Brně vyučuje biologii a náboženství, na Fakultě sociálních studií v Brně vede 
seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie); je přednostou Ústavu etiky 
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v řadě odborných i 
populárních periodik. 
Přednáška na téma Věda a víra se uskuteční ve středu 24. září v 17.00 hodin 
v aule Fabriky. Po přednášce budou k prodeji knihy Marka Orka Váchy. 

PĚT OTÁZEK NA NOVOU ŘEDITELKU 
KNIHOVNY MARTU BAUEROVOU
S novým školním rokem nastává i v naší knihovně období změn. V červnu jsme 
se rozloučili s naší paní ředitelkou, Mgr. Miladou Vackovou, která po mnoha 
úspěšných letech strávených v ředitelském křesle odešla do penze. Tímto jí 
děkujeme za veškerou péči, kterou nám i knihovně po celá léta projevovala. 
Na uvolněné místo zasedla nová, i když nám dobře známá tvář. Mgr. Marta 
Bauerová pracovala v knihovně osm let jako vedoucí služeb a díky svým zku-
šenostem i vzdělání vyhrála výběrové řízení a stala se ředitelkou.

Jaké máte s knihovnou plány do budoucna?
Nadále budeme podporovat čtenářství u dětí a mládeže, rádi bychom přilákali 
do knihovny dospívající mládež, našli z řad teenagerů dobrovolníky, kteří by 
se podíleli na programové nabídce pro tuto cílovou skupinu. Ráda bych služby 
knihovny více zviditelnila tak, aby se akce knihovny staly součástí kulturního ži-
vota ve městě, a naši činnost více zpropagovala – máme nové knihovní placky, 
plánujeme např. vyrobit knihovní pexeso, dárkové poukazy, záložky. Co se týká 
programové nabídky, budeme pokračovat v pořádání autorských čtení, předná-
šek a mým snem je přivézt do Svitav projekt Listování Lukáše Hejlíka – jde o 
scénické čtení z knih určené školám i pro veřejnost.

Co ráda čtete a co byste doporučila našim čtenářům?
Mám ráda současnou literaturu, a to českou i světovou. V poslední době se mi 
hodně líbila kniha Z jako Zelda od Theresy Fowler o vztahu F. S. Fitzeralda s 
jeho manželkou Zeldou, z české prózy např. Zázemí od Jany Šrámkové. Proto-
že mám malou dceru, sleduji i dětskou literaturu. V poslední době mne nadchla 
kniha O smutné továrně Davida Vávry a Radovana Lipuse, která na příběhu 
jedné továrny vypráví dějiny 20. století.

Na jaké akce se mohou čtenáři na podzim těšit?
Teď v září to bude určitě přednáška Marka Orka Váchy, kterého jsme pozvali na 
základě poptávky čtenářů, dále např. na autorské čtení Emila Hakla, na křest 
knihy Jak si postavit motorku od svitavského autora Martina Sodomky či na 
Ester Starou, která je autorkou krásných knih pro děti.

Jak vidíte budoucnost knihoven, přežije papírová kniha?
Já nepochybuji o tom, že papírová kniha přežije, co se týká budoucnosti kniho-
ven – její služby musí být zaměřeny tak, aby nebyla pouhou půjčovnou knih. 
Je třeba vytvořit takové prostředí pro uživatele, aby se tu cítili dobře a rozšířit 
služby knihovny (např. půjčujeme stolní hry). Knihovny plní komunitní úlohu v 
místě působení a také mají nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání – ve školním 
roce k nám chodí žáci základních škol, mateřské školky i družiny každý den.

Co byste našim čtenářům vzkázala?
Aby k nám chodili  :), využívali služeb knihovny, nebáli se zeptat, popř. poukázat 
na to, co by chtěli zlepšit či co jim schází. A samozřejmě si přeji, aby se čtená-
řům u nás líbilo a byli se službami knihovny spokojeni.

Děkuji za rozhovor. Zdena Ovadová
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V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ

Marco - Jussi Adler-Olsen
Patnáctiletý Marco touží jen po tom stát se dánským občanem a 
chodit do školy jako každý jiný. Jeho strýc Zola však vládne rodin-
nému klanu železnou rukou, dokonce nutí Marca a ostatní děti žeb-
rat a krást. Když ale Marco zjistí, že ho Zola pro vlastní prospěch 
hodlá zmrzačit, pokusí se o nemožné: uteče. Bohužel přitom ná-
hodou odhalí nebezpečné rodinné tajemství a hra o život začíná.

Nebudu nenávidět - Izzad-Dín Abúléš
Palestinský lékař a mírový aktivista Izzad-Dín Abúléš vzpomí-
ná na své dcery, které zahynuly při bombovém útoku v Pás-
mu Gazy v roce 2009, a přitom vypráví příběh svého života, 
své rodiny i národa. Abúléš prosazuje mírové řešení vztahů 
mezi Palestinou a Izraelem, prosté násilí a zaslepenosti. Sám 
jde příkladem a léčí jak palestinské, tak izraelské neplodné 
ženy...

Motýlí ostrov - Corina Bomann
Diana Wagenbachová, berlínská právnička, odlétá do Ang-
lie, kde umírá její milovaná teta. Ta v posledních slovech prosí 
Dianu, aby odhalila dlouho chráněné rodinné tajemství. Sto-
py minulosti Dianu zavedou do exotické krajiny, kde narazí 
na věštbu, která navždy změnila osud její rodiny, na zakáza-
nou lásku, která nikdy neskončila, a na svůj vlastní osud...

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá dětem a do-
spělým s těžkým zrakovým postižením. Kupte si v Měst-
ské knihovně ve Svitavách magnetku za 30 Kč + svítící 
přívesek v ceně nebo záložku za 40 Kč + svítící pří-
vesek v ceně. Děkujeme, že nám pomáháte  rozzářit 
svět nevidomých.

MVS - MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Pokud ve fondu naší knihovny nemáme Vámi požadovanou knihu, potom mů-
žete využít možnosti jejího objednání z jiné knihovny prostřednictvím mezikni-
hovní výpůjční služby. Meziknihovní služba je poskytovaná pouze mezi knihov-
nami a slouží k získání těch dokumentů, které nejsou ve fondu knihovny a které 
uživatel žádá ve své knihovně.

MVS mohou být:
- informační (ověření titulu) 
- výpůjční (výpůjčení dokumentu) 
- reprografické (získání kopie článku, statě apod.) 

Jak při objednávce MVS postupovat? 
Na výběr máte tyto 3 možnosti:
- vyplněním žádanky na webových stránkách knihovny
- sepsání požadavku přímo u výpůjčního pultu s pomocí knihovníka
- zasláním e-mailu s popisem žádané knihy (autor, název, rok vydání, číslo Vaší 
čtenářské průkazky) na adresu mvs@booksy.cz

Jak dlouho můžete mít knihu vypůjčenou?
To je zcela v kompetenci poskytující knihovny. Většinou se jedná o 30 dní, ně-
kdy to bývá i kratší doba. Konkrétní datum Vám sdělí pracovník naší knihovny  
při fyzickém vyzvednutí  MVS v knihovně. Do tohoto data je nutné knihu buď 
vrátit, nebo zažádat o její prodloužení, a to buď:
- zasláním e-mailu na adresu mvs@booksy.cz
- sdělením svého požadavku službě u výpůjčního pultu v knihovně
Ne vždy však poskytující knihovna dokument prodlouží!
 

Příspěvek na poštovné u MVS činí 50 Kč. 

V případě, že požadovaný dokument není v knihovnách na území ČR, lze doku-
ment získat ze zahraničí - prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční 
služby. Tuto službu zprostředkovává Národní knihovna Praha. 

Pokud jste si nevybrali žádný z našich tipů a víte o dobré knize, využijte 
odkazu na našich webových stránkách „Váš tip na knihu“. Pokud to bude 
v naší moci, knihu seženeme a doplníme tak fond svitavské knihovny o 
dobré kousky.

VYBERTE SI Z KNIŽNÍCH TIPŮ

Vraní dívka - Erik Axl Sund
Jak velkému utrpení dokáže člověk čelit nebo vystavit jiné, než 
sám přestane být lidskou bytostí a změní se v netvora? Jak 
může zklamání ovlivnit duši, osud, život? Psychoterapeutka Sofia 
Zetterlundová léčí dva klienty s příznaky mnohočetné poruchy 
osobnosti, dětského vojáka ze Sierry Leone a ženu s hlubokými 
traumaty z minulosti. Nikdo jim nenaslouchá...

Páté roční období - Mons Kallentoft
Je začátek května a mladá rodina při procházce lesem narazí na 
mrtvé, značně zohavené ženské tělo. Mrtvola je děsivě zachovalá, 
s naprosto zřetelnými stopami po mučení. Inspektorka Malin 
Forsová si dá vraždu okamžitě do souvislosti s případem Marie 
Murvallové, mladé ženy, která byla před několika lety nalezena v 
lese znásilněná a brutálně zbitá...

Podivuhodná cesta fakíra - Romain Puertolas
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni z IKEY je bláznivým 
a hořkosměšným dobrodružstvím Inda ze zapadlé provincie, jenž 
se vypravil do Paříže, aby si v nákupním řetězci IKEA v akci 
zakoupil speciální postel s hřeby. V kapse má jednu falešnou 
stoeurovou bankovku a na nose sluneční brýle - oba předměty 
sehrají velice důležitou roli v jeho dalším životě...

Deník malého poseroutky 8 - Jeff Kinney
Gregu Heffleymu ujíždí půda pod nohama. Jeho nejlepší 
kamarád Rowley Jefferson se na něj vybodnul a najít si nové 
kamarády bude fakt fuška. Aby obrátil štěstí na svou stranu, 
Greg se rozhodne, že zariskuje a nechá svá rozhodnutí na 
náhodě. Bude mít kliku, nebo se mu smůla bude lepit na paty 
až do konce života?

ZMĚNA POUŽÍVÁNÍ BIBLIOBOXU

Jak se staví město - Klára Smolíková
Tentokrát bude chlapec Čeněk a holčička Zdeňka putovat 
časem, aby krok za krokem viděli, jak roste město, jak se staví 
a proměňuje. Kniha obsahuje celostránkové, velkoryse pojaté 
ilustrace Honzy Smolíka, které názorně představí opevnění, 
radnici nebo katedrálu, ale také pobaví vtipnými situacemi, detaily 
a komiksovými sekvencemi...


