
BYLO NEBYLO ... DOOPRAVDY / Veronika Hurdová
Napadlo Vás někdy při čtení pohádek, že takhle se to přeci nikdy 
nemohlo doopravdy stát? Copak vlci nejsou v Čechách chránění, aby 
si do nich kdejaký myslivec od Červené Karkulky střílel? A co 
Růženka? Kdyby skutečně prospala 100 let, jak by si potom rozuměla 
s princem? Perníkové Ježibabě by se zase při prvním dešti rozmáčela 
střecha nad hlavou. A tak vzniklo sedm pohádek, které kromě legrace 
a uvedení věcí na pravou míru přinášejí dětem i rodičům podněty k 
zamyšlení nad světem kolem nich, ale i nad sebou samými...
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POSTAV HLÍDKU /  Harper Lee
Šestadvacetiletá Jean Loiuse Finchová se vrací z New Yorku do 
Maycombu v Alabamě, aby navštívila svého stárnoucího otce 
Atticuse. Doma zjišťuje, jak se její město i blízcí lidé pod tlakem 
politických i rasových motivů změnili. Najednou se jí začnou 
vybavovat vzpomínky na dětství, a to, čemu vždy věřila, se začíná 
drolit. Prožívá také vztah se svým vyvoleným, který vzhlíží k jejímu 
otci...

MAFIÁNI /  Martin Nezval
Lucie a Iva jsou studentky politologie. Jsou mladé, krásné a vše je jim 
jasné. Hlavně to, že čeští kluci smrdí, protože se nemyjí, a už vůbec si 
neholí podpaždí. I to je důvod, proč se Lucie zamiluje do pohádkově 
bohatého ruského disidenta Borise Semjonoviče. A je s ním opravdu 
šťastná. Jen kdyby nebyl tak trochu ženatý. Ovšem nic není, jak se jeví. 
Boris Semjonovič je ve skutečnosti exkluzivní bílý kůň v žoldu silné 
ruské mocenské skupiny...

Neděle 12. června 2016 / 18:00 hod. / hlavní sál Fabrika Svitavy
Další představení z projektu Listování se uskuteční 12. 
června v 18.00 hodin v sále Fabriky. Těšit se můžete 
nejen na divadelní představení z knihy Drž mne pěvně, 
miluj mě zlehka, ale i na samotného autora 
stejnojmenné knihy - amerického spisovatele Roberta 
Fulghuma. Ten v rámci turné Létající cirkus s herci ze 
souboru Listování představí svou novou povídkovou 
knihu Poprask v sýrové uličce. Součástí akce je prodej 
autorových knih a autogramiáda. Přijďte se na vlastní 
oči přesvědčit, že se Robert Fulghum opravdu všechno 

naučil již v mateřské školce. Hrají: Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš Hejlík (alt. 
Jiří Ressler), vstupné 120 Kč (předprodej v knihově).

KNIHOBUDKA U FLORIÁNKY
V sobotu 21. května byla při příležitosti oslav 760. výročí 
založení města Svitavy otevřena kavárna Floriánka. K 
příjemnému posezení na náměstí si můžete vybrat knihu 
z naší nové knihobudky (pouliční knihovny), která je u 
kavárny umístěna. Knihu si můžete bezplatně odnést, 

vypůjčit nebo nejlépe vyměnit za jinou. Pravidla jsou stejná jako u 
knihobudky v parku Jana Palacha. Dalším místem, kam plánujeme umístit 
poličku s vyřazenými knihami, je venkovní koupaliště.

ROBERT FULGHUM VE SVITAVÁCH!

Před pěti lety začaly na stránkách naší knihovny vycházet první pohádky pro 
děti, které čtení bolí. Dnes už jsou Pohádky pro společné čtení uceleným 
programem, který obsahuje řadu tištěných pohádek v exkluzivní 
typografické úpravě s překrásnými ilustracemi, internetové stránky 
věnované dětskému čtenářství www.spolecnecteni.com, pohádkové dílny 
pro školní třídy, skupiny dětí v knihovnách a mateřských centrech, 
vzdělávací akce pro knihovníky a sociální pracovníky, akreditovaný zážitkový 
seminář pro pedagogy.

V pondělí 6. června v 16 hodin se sejdeme v parku 
Jana Palacha u knihobudky na pohádkovém 
workshopu Aleny Vorlíčkové s vílami a vodníky. 
Budeme si společně číst, hrát a plnit pohádkové úkoly. 
Slavnostně vyhlásíme a odměníme vítěze soutěže o 
nejlepší ilustrátory. Drobné dárky čekají na všechny 
účastníky pohádkové dílny. Workshop se koná v rámci 
Týdne čtení, který je součástí kampaně Celé Česko čte 
dětem a zaměřuje se na podporu čtenářské 
gramotnosti dětí a na budování pevných vazeb v rodině 

prostřednictvím společného čtení. 
Další akcí v parku je Den dětí v sobotu 4. června. Těšíme na našem 
stanovišti u knihobudky!

POHÁDKY PRO SPOLEČNÉ ČTENÍ SLAVÍ 5 LET

Městská knihovna ve Svitavách se 
zapojila do projektu Kde končí svět, 
tentokrát na téma Jak je to s králem. 
Soutěž připomínající výročí narození 
Karla IV. měla výtvarnou a literární 
část. Svitavské školy se zúčastnily 
výtvarné části, do krajského kola jsme 
zaslali tři práce (do literární části se 
nikdo nepřihlásil). Šest dětí pak za 

odměnu navštívilo s paní knihovnicí Novou Paku, kde měly možnost 
prohlédnout si místní muzeum a knihovnu a setkat se dalšími 60 dětmi, 
vítězi místních kol. Zde probíhalo hlasování o nejhezčí výtvarné práce, 
kterého se zúčastnily děti i knihovnice. K naší velké radosti se všechna díla 
svitavských škol umístila na předních místech. Obrázek Karla IV. od Tiny 
Karalové a Evy Hartlové z MŠ Větrná získal celkové 2. místo, na 3. místě se 
umístila kolektivní práce (látková koláž) dětí z oddělení Broučků MŠ Větrná a 
hrad sestavený z obrázků žáků 2. A ze ZŠ Felberova. Dětem blahopřejeme a 
těšíme se, že za dva roky (soutěž má již 15 tiletou tradici) budeme mít opět 
ve Svitavách úspěšné výtvarníky, a doufáme, že i literáty.

JAK JE TO S KRÁLEM

V týdnu od 27. června do 1. července od 9:00 do 17:00 
bude probíhat v pasáži Fabriky burza vyřazených knih. 
Přijďte si vybrat čtení na dovolenou. V nabídce najdete vše 
od beletrie pro dospělé přes naučnou literaturu až po knihy 
pro děti.

BURZA KNIH

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
Během měsíce března měli čtenáři knihovny možnost vyplnit dotazník 
spokojenosti se službami knihovny. Z celkového počtu 2682 registrovaných 
čtenářů odpovědělo 355 respondentů, z toho 18 vyplnilo tištěný dotazník a 
337 využilo elektronické verze. Celková návratnost byla tedy 13%. Většina 
dotázaných ohodnotila služby knihovny jako vynikající či velmi dobré a 
považuje knihovnu za kvalitní komunitní centrum. Nejlépe v hodnocení 
uspělo dětské oddělení (služby, fond). Ze služeb je nejvíce oceňována 
možnost rezervací, služba „zabookuj“ a bibliobox. Potěšující je spokojenost 
se zaměstnanci knihovny, kladně jsou hodnoceny také akce pořádané 
knihovnou. Nejvíce připomínek se týkalo knihovního fondu – nedostatek 
novinek, časté rezervace, dlouhé čekání na novinky. Budeme se proto snažit 
mít nejžádanější tituly 2x, bohužel z finančních důvodů nejsme schopni 
takto dokoupit všechny novinky. Požadavky na naučnou literaturu jsme 
schopni zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Podrobnější 
informace na www.booksy.cz.

ČTENÁŘSKÉ DENÍČKY JIŽ DRUHÝM ROKEM
Ve školním roce 2015/2016 se již podruhé zapojila Základní a mateřská 
škola Sokolovská do projektu Chceme dětem číst. Děti z nejstaršího 
oddělení MŠ obdržely na začátku školního roku prázdné Čtenářské deníčky 
určené k zapisování přečtených knih a k malování obrázků. Uvedené 
deníčky mají motivační charakter nejen pro děti, ale i pro samotné rodiče, 
neboť slouží ke společnému čtení a zapisování zážitků z četby. Do deníčku 
stačí zaznamenat název knihy a autora, popř. délku společného čtení. 
Rodiče vedou deníčky společně se svými dětmi a děti obdrží při jejich 
předložení v knihovně razítko. Po nasbírání alespoň čtyř razítek mohou děti 
na konci školního roku získat drobnou odměnu. Pro výše uvedenou školku 
to není příliš velký problém, protože knihovnu navštěvují téměř každý 
měsíc a razítka mohou děti získávat průběžně. Jako odměnu dětem zajistila 
knihovna setkání se spisovatelem, panem Hynkem Schusterem.


