
TÝDEN KNIHOVEN - 6. - 10. ŘÍJNA 2014

Úterý 7.října 2014 / 13.30 hod. / dětské oddělení knihovny
Zábavné odpoledne s dětmi z čtenářského kroužku
Středa 8. října 2014 / 17.00 hod. / aula Fabrika Svitavy
Grafologie aneb Tajemství výkladu písma - přednáška je zaměřena na zá-
klady grafologie a pootevírá dvířka k tajemství naší osobnosti v závislosti na 
našem rukopise
Čtvrtek 9. října 2014 / 16.30 hod. / dětské oddělení knihovny
Pohádková dílna pro celou rodinu - povídání o vílách, dracích, skřítcích a 
jiných pohádkových bytostech (lidové pohádky) s Alenou Vorlíčkovou - povídání, 
čtení, relaxační hudba, malování, pracovní listy
Pátek 10. října 2014 / 9.00 – 18.00 hod. / Městská knihovna ve Svitavách
Den otevřených dveří - prohlídka městské knihovny spojená s prezentací po-
skytovaných služeb. Pro nové čtenáře registrace na rok zdarma, čtenářům, kteří 
vrátí všechny dokumenty, budou celý týden odpouštěny upomínky.
Pondělí – Pátek / 9.00 – 17.00 hod. / Fabrika – 2. podlaží
Od pondělí do pátku prodej knih vyřazených z fondu městské knihovny
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VĚDA A VÍRA ANEB NIC VÁM NEVNUCUJI
Když jsme více než před rokem začali od uživatelů knihovny dostávat podněty, 
abychom do knihovny pozvali R.D. Mgr. Marka Váchu, Ph.D., římskokatolického 
kněze, přírodovědce, pedagoga a spisovatele, nikdo z nás nevěřil, že se nám 
tato akce podaří uskutečnit. Jelikož první reakce byla z časových důvodů pana 
Váchy odmítavá. 
Nicméně jsme vytrvali, a tak ve středu 24.9. 2014 proběhla v aule Fabriky před-
náška na téma Věda a víra. Pan Vácha prezentoval svůj pohled na tato dvě 
témata, která jsou v některých styčných bodech velmi kontroverzní a návštěv-
níci si mohli v hlavě srovnat své dosavadní znalosti a názory k tématům. Záběr 
znalostí pana Váchy je neuvěřitelný, nicméně je nikomu nevnucuje a nechává 
na každém, s čím bude souhlasit. Spíš než o znalosti mu jde o to, aby lidé nad 
tématy přemýšleli.
A že byl o přednášku velký zájem, svědčí i rekordní účast, kapacita auly nesta-
čila. Pro ty, co neměli možnost přednášku navštívit, nebo pro ně byl výklad příliš 
rychlý či náročný, máme dobrou zprávu. Zvukový záznam z přednášky najdete 
na webových stránkách knihovny v sekci aktuality.

Monika Lžičařová

PERIODIKA
Periodikum či periodická publikace je tiskovina, která vychází opakovaně, ať už 
v pravidelných či nepravidelných intervalech. Jedná se například o noviny s den-
ní periodicitou, týdeníky, obtýdeníky, měsíčníky, ale i o publikace s periodicitou 
dvakrát či jen jednou (ročenka) do roka. Nepravidelně vycházející tiskoviny jsou 
označované jako občasníky. V současné době odebírá Městská knihovna 81 
titulů periodik.  Zhruba ¼  tvoří časopisy pro děti. Z nabídky si jistě vyberou jak 
naši nejmenší čtenáři (Sluníčko, Mateřídouška, Méďa Pusík, Medvídek Pú), tak 
i starší školáci (Čtyřlístek, Kačer Donald, Spider-man, 21. Století Junior). 
Návštěvníci dospělého oddělení mohou nahlédnout do denního tisku (Právo, 
Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Sport, Svitavský de-
ník ), do týdeníků či měsíčníků, které jsou svým obsahem zaměřeny na široké 
spektrum čtenářů (politika, kultura, móda, zdraví, bydlení atd.)jelikož má Měst-
ská knihovna ve Svitavách dle zákona č. 46/2000 Sb. právo povinného výtisku 
regionálních periodik, mohou si naši návštěvníci přečíst, co se děje v našich 
blízkých městech a obcích. 

Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlašuje 18. ročník celostátní akce Týden kniho-
ven. Již tradičně se do Týdne knihoven zapojuje i Městská 
knihovna ve Svitavách, která pro své čtenáře i veřejnost připra-
vila následující program:

Grafologie aneb 
Tajemství výkladu písma
Středa 8. října 2014 / 17.00 hod. / aula Fabrika Svitavy

Jedná se o vzdělávací přednášku Dagmar Kravčíkové 
spojenou s možností hlubšího sebepoznání. Je zaměře-
na na základy grafologie a pootevírá dvířka k tajemství 
naší osobnosti v závislosti na našem rukopise.

V MĚSÍCI ŘÍJNU POŘÁDÁME 

Pohádková dílna pro celou rodinu 
s Alenou Vorlíčkovou
Čtvrtek 9. října 2014 / 16.30 hod. / dětské oddělení

Povídání o vílách, dracích, skřítcích a jiných pohádko-
vých bytostech. Zveme celé rodiny ke společné výtvarné 
práci do dětského oddělení knihovny.

Beseda a autorské čtení 
s Janem Němcem
Středa 15. října 2014 / 18.00 hod. / klub Tyjátr

Jan Němec (1981) je autorem románu Dějiny světla 
(2013), který pojednává o životě fotografa Františka Dr-
tikola. Román sklidil velký úspěch mezi laickou i odbor-
nou veřejností (nominace na cenu Magnesia Litera). 

Z Trutnova na Nový Zéland
Čtvrtek 16. října 2014 / 17.00 hod. / aula Fabrika Svitavy

Deník z Vandru od protinožců...
Cestovatel Jiří Jůzl a autor stejnojmenné publikace se 
podělí o své snímky a dobrodružné zážitky z druhého 
konce světa. Jeho velkou láskou je fotografování příro-
dy.


