
V LESE VISÍ ANDĚL / Samuel Bjørk
Holger Munch miluje vážnou hudbu, matematické hádanky a 
pokuřování cigaret. Kromě toho je policejní detektiv. Už se chystá do 
důchodu, v němž si tohle všechno užije, jenže Norskem právě otřásají 
podivné vraždy šestiletých holčiček, které někdo obléká do bílých 
šatiček a nechává v lese s cedulkou „Cestuju sama“ na krku. Vrah si s 
detektivy evidentně pohrává a celé Norsko se může jen strachovat, že 
se v lese objeví další malý anděl.
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TÝDEN KNIHOVEN 2015 - 19. ROČNÍK
Ve dnech 5. - 11. října proběhne již 19. ročník Týdne knihoven, 
který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 
Městská knihovna ve Svitavách si pro vás připravila následující 
program:

  
Úterý 6. 10. / 17:00 / Současná společnost očima sociologa 
– přednáška přední české socioložky Jiřiny Šiklové
 
Úterý 6. 10. / 9:30 / Veletrh sociálních služeb ve Fabrice 
- budou prezentovány služby knihovny pro handicapované
 
Středa 7. 10. / Zažijte knihovnu jinak 
– prezentace služeb knihovny na Farmářských trzích
 
Středa 7. 10. / 10:00 - 12:00 / Program pro maminky s dětmi 
– tipy na knihy, zábavné dopoledne
 
Čtvrtek 8. 10. / 17:00 / Pohádková dílna Tři přání pro celou rodinu 
- společné čtení a tvoření s Alenou Vorlíkčkovou
 
Pátek 9. 10. / Den otevřených dveří – přijďte se seznámit se 
službami knihovny; pro nové čtenáře registrace na rok zdarma
• Čtenářům, kteří vrátí všechny dokumenty, budou celý týden 

odpouštěny upomínky
Po celý týden bude probíhat ve druhém podlaží burza knih.
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CHCEME TO, CO MÁTE VY / John Lanchester
Pepys Road je obyčejná ulice v Londýně. Každý dům, který zde stojí, 
se během sto padesáti let stal svědkem různých osudů, viděl 
narození, lásku, samotu, zoufalství a smrt, dobře ví, jak vypadají 
rozmary Štěstěny. Román vypráví příběh obyvatel této ulice a líčí, jak 
do jejich osudů zasáhne celosvětová finanční krize. Jak se zachovají, 
když jednoho dne někteří objeví v poště pohlednici svých vlastních 
dveří a vzkazem.

JAK TO FUNGUJE V PŘÍRODĚ / Katie Daynes
Jak vzniká počasí? Jaké může být? Jaká jsou klimatická pásma na 
Zemi? Jaký je koloběh vody? Zajímá vás počasí a chcete zjistit, jak to 
funguje v přírodě? Chcete se dozvědět něco více o působení Slunce, 
proudění vzduchu, divokých větrech nebo nejmrazivějších oblastech? 
Tato zajímavá knížka vás provede po souši, po moři, oblohou, 
objevíte s ní, jak vzniká počasí, nahlédnete do nitra bouřkového 
oblaku, uvidíte zrození hurikánu.

HUSÁKŮV DĚDA / Patrick Zandl
Generace prarodičů dnešních dospělých byla zvláštní tím, že její 
příslušníci postupně žili v několika státech a společenských zřízeních, 
aniž by vytáhli paty ze svého města. Bouřlivé zvraty dvacátého století 
se jim vryly do životů a daly vzniknout komickým i dramatickým 
příběhům, které jejich vnuci nadšeně hltali. A nové s nimi prožívali. 
Jak vypadalo dětství vedle jednoho takového dědy na rázovitém 
východočeském venkově?

SOUČASNÁ SPOLEČNOST OČIMA JIŘINY ŠIKLOVÉ
Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně zve na 
přednášku přední české socioložky Jiřiny Šiklové, 
která se uskuteční 6. října v 17.00 hodin v aule 
Fabriky. Jiřina Šiklová v 60. letech 20. století 
spoluzakládala Katedru sociologie na Karlově 
univerzitě, za svou činnost a za pašování nelegální 
literatury byla perzekuována a vězněna. Po roce 
1989 iniciovala založení Katedry sociální práce na 
FF UK Praze a založila Centrum a knihovnu 
Gender Studies. Kromě odborných prací je 
autorkou několika knižních bestsellerů, poslední 
kniha Omlouvám se za svou nepřítomnost (2015) 
je souborem dopisů z Ruzyně z let 1981-1982. 

Všechny knihy Jiřiny Šiklové najdete ve fondu knihovny.

AUTORSKÉ ČTENÍ S PETREM STANČÍKEM
Stalo se již tradicí, že Městská knihovna ve 
Svitavách pořádá setkání se současnými českými 
autory. Naší snahou je podporovat českou 
literaturu, umožnit čtenáři setkání se spisovateli, a 
poznat je tak z jiné stránky, než jakou si o autorovi 
vytvoříme při tichém čtení doma. Živé čtení je 
vždy přidanou hodnotou, důležité je charisma 
autora, jeho vlastní interpretace textu, informace 
o vzniku knihy. 

 
Někteří spisovatelé spojili čtení s projekcí filmu 
(např. Markéta Pilátová promítla film ze svého 
pobytu v Brazílii, Kateřina Tučková dokument o 
„žítkovských bohyních“). Uskutečnili jsme čtení se 

známými a oceňovanými autory – např. Jáchymem Topolem, Petrou 
Hůlovou, Irenou Douskovou, Terezou Boučkovou, s nositeli Ceny Evropské 
unie za literaturu – Tomášem Zmeškalem, který hovořil o hledání svého otce 
v Kongu, a s Janem Němcem, jenž nás prostřednictvím svého románu 
seznámil s osobností fotografa Františka Drtikola.
 
V pořádání autorských čtení bychom rádi pokračovali. Dalším spisovatelem, 
který přijal naše pozvání, je Petr Stančík, jenž za knihu Mlýn na mumie 
získal Magnesii Literu 2015 v kategorii próza. Prozaik, dramatik, básník Petr 
Stančík dříve publikoval pod pseudonymem Petr Odillo Stradický, v 90. 
letech působil jako televizní režisér, v současné době pracuje jako reklamní 
textař. Oceňované jsou i autorovy knihy pro děti.
 
Kniha Mlýn na mumie je označována jako retrodetektivka, odehrává se v 
roce 1866 na pozadí prusko-rakouské války, komisař Durman pátrá po 
vrahovi poštovních doručovatelů a zároveň si plnými doušky užívá života. 
Román je plný nadsázky, groteskna a historických postav a událostí. Kniha 
sklízí velké ohlasy nejen mezi čtenáři, ale i mezi kritiky. Autorské čtení se 
uskuteční v sobotu 24. října v Kavárně V Parku v 18.00 hodin. Přijďte 
strávit sobotní podvečer s „živou literaturou“.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
V pátek 30. října bude dětské oddělení knihovny otevřeno od 9.00 hodin. 
Od 16.00 do 19.00 hodin proběhne turnaj ve stolních hrách, a to pro 
všechny věkové kategorie. Vezměte své děti, rodiče či prarodiče a přijďte si 
zahrát. Prezence účastníků od 16.00 do 16.30 hodin. Pro nejlepší hráče 
bude připravena odměna, drobné občerstvení zajištěno.

MOTANICE V KNIHOVNĚ
Motanice je unikátní didaktickou pomůckou, která 
rozvíjí dětskou logiku a vnímaní okolního světa. Hra 
obsahuje 30 barevných karet s logickými dvojicemi 
ve formě obrázků, které je třeba správně spojit 
provázkem. Motanice v neposlední řadě také tříbí 
manuální zručnost, protože dítě provléká během 
hry provázek drobnými zářezy v hrací kartě. 
Motanice je vhodná pro děti ve věku od 4 let. 
Vypůjčit si ji můžete v dětském oddělení.

VÝSTAVA IWONY CHMIELEWSKY
V pasáži Fabriky ve 2. podlaží probíhá výstava knižních 
kreseb Iwony Chmielewsky, přední polské grafičky, 
malířky, knižní ilustrátorky a autorky knih pro děti. Iwona 
Chmielewska získala za knihu Oči cenu na největším 
festivalu dětské knihy Bologna Ragazzi Award. Její 
publikace jsou postaveny na vizuálním vyprávění.


