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NOC S ANDERSENEM
V pátek 27. b ezna prob hla 15. jubilejní Noc s 
Andersenem. V M stské knihovn  ve Svitavách p espalo 
24 d tí, které se v pr b hu ve era staly detektivy, plnily 
úkoly na stanovi tích a pátraly po ztraceném 
pohádkovém plá ti. V rámci Noci jsme nav tívili policejní 
stanici, kde nám por. Hana Kaizarová p e etla p íb h z 
knihy Policejní pohádky. Paní Kaizarové pat í velké díky 

za zprost edkování náv t vy stanice, byl to zá itek nejen pro d ti, ale i pro 
nás dosp lé. 

Na e knihovna byla vybrána Svazem knihovník  a 
informa ních pracovník  za innost d tského odd lení 
mezi 30-ti knihovnami, které dostaly od firmy Pleas 
sponzorský dar. D ti si odnesly pexesa, balonky a n které 

py amka. Noc s Andersenem jsme si v ichni  d ti i dosp lí - u ili a t íme 
se na p í tí rok!

St eda 15. 4. 2015 / 18:00 / klub Tyjátr / vstupné: 50,- K
Autorské tení s hudebním doprovodem

M stská knihovna ve Svitavách a Alternativní klub 
Tyjátr zvou na vystoupení spisovatelky Natálie 
Kocábové a skladatelky a zp va ky Vladivojny La 
Chia. Natálie Kocábová je autorkou básnických 
sbírek i prozaických text , v rámci tení p edstaví 
sv j poslední román Tohle byl m j pokoj (2014), v 
kterém popisuje jeden rok svého ivota 
poznamenaný zejména rozvodem rodi  a smrtí 

nejlep ího kamaráda. tení prolo í autorskými písn mi Vladivojna La Chia, 
b hem vystoupení zazpívá spole n  i s Natálií Kocábovou.
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V elektronické podob  ke sta ení na www.booksy.cz.

KNI NÍ TIPY PRO TENÁ E
MALÝ PRA SKÝ EROTIKON / Patrik Hartl
Na Bab  stojí nad strání s výhledem na Prahu dv  sousedící adovky, 
ve kterých bydlí rodiny, jejich  lenové pro ívají pod povrchem 
zdánliv  v edních dní ne ekan  osudové milostné p íb hy. Honza 
cítí poku ení, ale proto e si nechce komplikovat ivot, sna í se mu 
odolat. Marta, p esto e je vdaná, ob as neodolá, a Zbyn k se ani 
odolávat nepokou í. Tá a miluje tajn , Petra má zábrany, Tomá  je 
a  p íli  velký romantik....
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VELIKONO NÍ PRÁZDNINY V KNIHOVN

Ve tvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 

si d ti mohou p ijít vyrobit jarní 

a velikono ní ozdoby, kterými pak 

vyzdobíme d tské odd lení. 

B hem celého týdne si d ti mohou 

p ipomenout velikono ní zvyky 

prost ednictvím testu, p ichystány budou 

knihy s velikono ní a jarní tematikou. 

                                PO ÁDÁ V KNIHOVN
tvrtek 2. 4. 2015 / 16:00 / bar knihovny

Ú et od Google  to není jen email
P ij te se nau it efektivní práci s emailem, plánovat v 
elektronickém kalendá i, ukládat data tak, abyste je m li 
v dy k dispozici z kteréhokoliv po íta e i chytrého 
mobilu. A je t  mnohem více. Zkrátka poznejte, co google 
ú et umí. Prost edím a funkcemi, o kterých mo ná ani 
netu íte, e je m ete vyu ívat a zadarmo, vás provede 

noviná , pedagog, ICT konzultant Janek Wágner.

tvrtek 16. 4. 2015 / 16:00 / bar knihovny
Um ní kopírování trojrozm rných objekt

Knihovna se zm ní v tiskárnu. Bu te u toho, kdy  se d lá 
3D tisk. Na besed  s po íta ovými nad enci poznáte, jak 
funguje 3D tiskárna, a dozvíte se základy práce s 
modelovacím softwarem. Nejste-li fanou ci nul a jedni ek, 
nevadí, i tak se vám bude ur it  líbit, jak vznikají kopie v cí 
i se z modelu na obrazovce narodí p edm t. 3D tiskárnu 

do Svitav p iveze p vodn  u itel poli ského gymnázia Tomá  Feltl.
Na akce je nutné se zaregistrovat na stránkách knihovny.

NATÁLIE KOCÁBOVÁ & VLADIVOJNA LA CHIA

Pond lí 27. 4. 2015 / 17:30 / klub Tyjátr / vstupné: 80,- K
Listování s Luká em Hejlíkem

Po úsp ném p edstavení Gottland p iveze 
Luká  Hejlík se svým projektem Listování 
knihu Dobrý proti severáku od rakouského 
noviná e Daniela Glattauera. Vtipný text o 
tom, jak se m e rozvíjet emailová 
korespondence mezi mu em a enou, kte í 
se nikdy nevid li, se stal bestsellerem. 
P edprodej vstupenek v knihovn .

DOBRÝ PROTI SEVERÁKU

HV ZDY NÁM NEP ÁLY / John Green
Hazel Grace diagnostikovali ve t inácti letech rakovinu títné lázy, 
te  je jí estnáct a rakovina je v posledním stádiu. Nikdo neví, jak 
dlouho bude ít, ale v dí, e smrt je nevyhnutelná. Za ne z 
donucení rodi  chodit do podp rné skupiny, kde se schází lidé s 
rakovinou. Tam se seznámí s okouzlujícím Augustem Watersem, 
neboli Gusem, s klukem, jen  vy el z boje s rakovinou s 
amputovanou nohou.

HEDVÁBNÍK / Robert Galbraith
Kdy  se spisovatel Owen Quine ztratí, jeho ena se obrátí na 
soukromého detektiva Cormorana Strika. Domnívá se, e se man el 
sám uchýlil na pár dní do ústraní - stejn  jako to u  d íve ud lal - a 
chce, aby ho detektiv na el a p ivedl zpátky dom . Jakmile Strike 
zahájí vy et ování, je stále jasn j í, e za Quinovým zmizením je 
více, ne  si jeho ena p ipou tí.

POLICEJNÍ POHÁDKY / Roman Pokorný
Kní ka "Policejních pohádek" obsahuje celkem 16 pohádek a 
p íb h . D jem pak d ti provede policista Honzík. V záv ru 
pohádky zopakuje správné pravidlo soudce, spravedlivý P emysl. 
P íb hy zahrnují asté protiprávní situace a d tem vhodnou formou 
p ibli ují zásady bezpe ného chování i naopak upozor ují, jakého 
jednání se vyvarovat.

FÍOVO TENÍ / Kamila Balharová
Pracovní se it Fíovo tení vznikl pro d ti, kterým se neda ilo tení 
genetickou metodou nebo metodou analyticko-syntetickou bez 
tvorby slabik, kterou se u ily ve kole. Tyto d ti sice poznaly v echna 
písmena, ale na slo ení del ího slova jim nesta ila sluchová pam . 
asto se jednalo o d ti, které byly v pé i logopeda z d vodu 

diagnózy vývojové dysfázie, nebo o d ti, které m ly výrazný deficit v 
rozvoji v percep ní rovin .

P ÍPRAVA NA P IJÍMACÍ ZKOU KY NA S
V pr b hu b ezna probíhala v prostorách knihovny p íprava ák  
svitavských základních kol na nové p ijímací zkou ky z eského jazyka na 
S . áci pracovali s texty, opakovali pravopis, slovotvorbu, v tné rozbory a 
na adu p i la i práce s poezií. Nejv t í zájem byl o procvi ování velkých 
písmen ve vlastních jménech. P íprava pokra uje do poloviny dubna.


