
LISTOPAD S DĚTSKOU KNIHOU

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje každoročně na 
konci listopadu Den pro dětskou knihu. Městská knihovna ve Svitavách 
svátek dětské knihy, čtení a malých čtenářů oslaví v pátek 21. listopa-
du se spisovatelkou Ester Starou. Ester Stará vystudovala logopedii, své 
odborné zaměření promítla do knih určených na rozvoj slovní zásoby a 
komunikačních dovednos� Mařenka už říká Ř, Žvanda a Melivo.

NOVINKY VE FONDU
Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na podzim letošního roku naši žá-
dost o navýšení rozpočtu na nákup knih o 50 �síc korun. Díky tomuto 
vstřícnému kroku se podařilo doplnit fond knihovny o �tuly, jejichž ná-
kup bychom si jinak nemohli dovolit. Z nově nabytých prostředků jsme 
nakoupili celkem sedm encyklopedií publikace Velké dějiny zemí koruny 
české, oboha�li jsme fond beletrie pro dospělé (i o dražší a náročněj-
ší �tuly), přibylo i 30 kusů z populárně-naučné literatury (především z 
nakladatelství Grada a Portál). Jelikož naše knihovna chce do budoucna 
více zacílit na dospívající mládež, hojně jsme oboha�li také fond sci-fi a 
fantasy literatury, komiksů a gameboků. Zkrátka nepřišel ani úsek cizoja-
zyčné literatury (především knihy v anglič�ně). Celkem jsme za obdržené 
prostředky nakoupili přes 250 knih.

MONIKA LE FAY � 04826 JIROUS
Monika Le Fay je spisovatelka, režisérka a nakladatel-
ka. Ve své tvorbě se zabývá tématy  jako ochrana práv 
dě� a zvířat, lidská práva, totalitní ideologie a rasis-
mus.  Je autorkou mnoha, převážně dokumentárních 
filmů o zajímavých osobnostech (Karel Schwarzen-
berg, Václav Havel, Ivan Mar�n Jirous, Jiřina Prekopo-
vá a další). V rámci výročí 25 let od sametové revolu-
ce se uskuteční beseda pro studenty středních škol s 
Monikou Le Fay na téma Dagmar Šimková – Byly jsme 

tam taky (dědictví komunismu). Kniha je doporučenou četbou pro výu-
ku dějin 20. stole�. Večer pak bude v klubu Tyjátr promítnut dokument 
04826 Jirous o vůdčí osobnos� českého undergroundu básníku Ivanu 
Mar�nu Jirousovi a následovat bude beseda s autorkou dokumentu Mo-
nikou Le Fay. Čtvrtek 13. listopadu 2014 / 18.00 hod. / klub Tyjátr.

POETICKÁ ČAJOVNA S PETREM 
HRUŠKOU

Městská knihovna ve Svitavách společně s Drama-
�ckou školičkou a Čajovnou a kavárnou Namaste vás 
srdečně zve na autorské čtení a besedu s básníkem, 
literárním historikem a redaktorem Petrem Hruškou. 
Petr Hruška učí českou literaturu na Ostravské univer-
zitě a Masarykově univerzitě v Brně. Píše do časopisu 
Respekt, spoluorganizuje literární fes�valy, je auto-
rem sbírek Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly 
(2002), Darmata (2012) atd. Za sbírku Darmata obdr-

žel v roce 2013 Státní cenu za literaturu. Autorské čtení s Petrem Hruškou 
se uskuteční v pondělí 1. prosince v 19.00 hodin v Čajovně  a kavárně 
Namaste. 

TIPY NA DĚTSKOU KNIHU
O VENDULCE A DRAKOVI
Lukáš Fibrich
V knihovně je drak! V�pný akční příběh s pohádko-
vým podtónem. Když se starostova dcera Vendul-
ka dozví, že se v městské knihovně usídlila lítá saň, 
nedá jí to a rozhodne se podívat se na ni zblízka. Z 
dobrodružné výpravy do knihovny si odnese domů 
nejen nezapomenutelné zážitky...

HUS A CHELČICKÝ � PŘÍBĚH JEJICH DOBY
Renáta Fučíková
Vstupte s námi do doby vrcholného středověku. Po-
znáte dobu vlády Václava IV. a Zikmunda, seznámíte 
se s životem na pražské univerzitě. Prožijete hlavní 
událos� husitských válek. Pražskou defenestraci, 
křižácké výpravy pro� Čechům, bitvy svedené Ja-
nem Žižkou i Prokopem Holým...

BALADA O ZLOMENÉM NOSU
Arne Svingen
Bartovi bude brzo třináct. Bydlí jen s mámou, ne-
mají moc peněz. A stydí se taky za to, co ho na světě 
nejvíc baví - operní zpěv. Dokáže zpívat, jen když je 
sám, zavřený na záchodě. Jenže to vypadá, že bude 
muset zazpívat na školní akademii. Jak tohle jenom 
dopadne?
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Kromě logopedické praxe se věnuje psaní knih 
pro dě� a dílnám na podporu dětského čte-
nářství. Kniha Chroch�k a Kvikalka na cestě za 
blýskavým prasátkem (2012) byla odměněna 
výroční cenou pro dě� a mládež Zlatá stuha. 
Dále je autorkou knihy A pak se to stalo (2010), 
Dušinka, víla věcí (2013) či To je jízda (2012). 
Setkání s Ester Starou spojené s výtvarnou 
dílnou na mo�vy její nejnovější knihy Dům za 
mlhou (2013) proběhne v pátek 21. listopadu 
v 17.00 hod  v dětském oddělení knihovny, 
které je nově propojené s prostorem kavárny 

Výtvarná soutěž k 11.listopadu: Svatý Mar�n 
přijíždí na bílém koni  Co si představíš, když 
uslyšíš tuto pranos�ku? Jak Mar�n vypadá, 
jede na bílém koni, má dlouhý plášť? Co se 
děje venku? 
Nakresli nebo namaluj obrázek podle své fan-
tazie. Kreslit můžeš v knihovně nebo doma. 
Obrázky nám odevzdej do konce listopadu. 
Autory pěkných prací odměníme.  Pro další 
soutěživé zájemce bude v knihovně připraven 
test o podzimu, pranos�kách, zvycích a sv. 
Mar�novi. 

ve Fabrice. Na místě budou k prodeji knihy Ester Staré. V pátek na Den 
dětské knihy zaregistrujeme sourozence (tj. druhé a další dítě) na rok 
zdarma, a to v případě, že přijde s rodičem. V týdnu od 17. do 21. 11. 
proběhne Pohádková soutěž pro celou rodinu. Přijďte s námi oslavit Den 
pro dětskou knihu!


