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Do konce září je v pasáži Fabriky ke zhlédnutí výstava 
„Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných 
světových událostí“. Jedná se o leporelo v nadživotní 
velikosti, které zobrazuje krajinu, na níž se odehrávají 
příběhy z naší historie od pravěku až po současnost. 
Autorkou výstavy je výtvarnice a spisovatelka Lucie 
Seifertová, která za stejnojmennou knihu získala mnoho 
cen. Výstavu jsme společně s její autorkou oficiálně 
zahájili v pátek 9. září, poté následovala tvůrčí dílna a 
autogramiáda. 

Po dobu výstavy jsou v knihovně k prodeji knihy Lucie Seifertové za 
zvýhodněné ceny.

Knihovny současnosti už dávno nejsou jen půjčovnami knih, ale snaží se 
pružně reagovat na potřeby svých uživatelů. Protože v oblasti rozvoje 
osobnosti a čtenářství mají knihy své nezastupitelné místo, rozhodli jsme se 
na dětském oddělení knihovny vyčlenit speciální prostory pro rodiče 
menších dětí. 
Rodiče zde najdou knihy zaměřené na rozvoj schopností a dovedností dětí 
předškolního věku (příprava na vstup do školy), logopedické texty, texty ve 
speciální úpravě pro dyslektiky a také oblíbené sady karet logico piccolo a 
logico primo. Jednotlivé sady postupně doplňujeme i o karty určené 
mladším školákům (karty s výukou angličtiny, karty vhodné pro prvouku 
apod.) Je možné zapůjčit si komplety i s tabulkou, do které se karty při 
plnění úkolů ukládají. Další didaktickou pomůckou na rozvoj manuální 
zručnosti a logického myšlení jsou tzv. motanice. Pro děti s poruchou řeči 
jsou vhodné také audioknihy. 
Zveme tedy rodiče malých dětí, aby se na naši nabídku přišli podívat. Rádi 
vám ve výběru poradíme a také budeme vděční za vaše podněty, o které 
další pomůcky by knihovna mohla pro rozvoj vašich dětí rozšířit svou 
nabídku.

KNIHOVNA POMÁHÁ RODIČŮMDĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA

S koncem léta ukončíme i provoz našich dvou nových 
knihobudek, které jsme průběžně doplňovali knihami 
i časopisy. Koupaliště se pro veřejnost uzavřelo v 
neděli 4. září, kavárna Florianka se uzavírá 24. září. 
Věříme, že jsme vám pobyt na koupališti a posezení 
na náměstí zpříjemnili. Knihobudka v parku Jana 

Palacha je v provozu celoročně. Knihy si z ní můžete vzít, půjčit, ale nejraději 
budeme, když knihu vyměníte za jinou.

UKONČENÍ PROVOZU KNIHOBUDEK 

Ke konci srpna jsme vybavili studovnu novou počítačovou technikou. 
Zároveň jsme upravili pravidla pro využívání počítačové techniky a internetu 
tak, aby se čtenáři knihovny cítili ve studovně příjemně a studovna se stala 
místem relaxace a prostorem pro studium.

Výňatek z provozního řádu internetu:

* Registrovaným čtenářům je umožněn bezplatný přístup k internetu ve 
studovně po dobu 60 minut. Podmínkou je platná registrace, předložení 
platného čtenářského průkazu a vypořádané veškeré závazky vůči 
knihovně. Po uplynutí časového limitu je možné si za přístup k výpočetní 
technice připlatit dle platného ceníku.

* Neregistrovaní uživatelé knihovny mohou zdarma využít přístupu na 
internet na terminálu u knihovny. Uživatelé v tomto případě pracují s 
internetem individuálně, ze strany pracovníků knihovny jim není 
poskytována žádná podpora ani konzultace. Z technických důvodů není 
nabízena služba tisku z PC (v případě potřeby je na základě domluvy 
možné využít tiskárny ve studovně za poplatek dle ceníku).

* Internet ve studovně je pro neregistrované uživatele knihovny přístupný 
pouze za poplatek po předložení průkazu uživatele studovny, který je 
vystaven při první návštěvě po předložení občanského průkazu. Po dohodě 
s pracovníkem studovny je možné si přístup k internetu za poplatek 
prodloužit. Poplatek se vždy platí předem. Bez předložení průkazu uživatele 
studovny nebude umožněn přístup k internetu.

Podrobnější informace najdete v Provozním řádu pro využívání Internetu a 
počítačové techniky na webových stránkách Městské knihovny ve Svitavách.

NOVÁ STUDOVNA - NOVÁ PRAVIDLA

Každý čtvrtek od 10.00 – 11.00 hodin budou probíhat na 
studovně PC kurzy pro začátečníky. Kontaktní osoby pro 
zájemce jsou Jitka Kopečná (ko@booksy.cz) a Radka 
Nakládalová (be@booksy.cz). 
První lekce se uskuteční ve čtvrtek 15. září.

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Služba je určena čtenářům s omezenou mobilitou, pro 
které je obtížné nebo zcela nemožné navštívit knihovnu. 
Požadované dokumenty (knihy, časopisy) doručíme na 
dohodnutou adresu. Služba je bezplatná. 
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky - 461533295 
nebo e-mailem: knihovna@booksy.cz. 

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
DEVĚT LET NATVRDO / Jitka Ludvíková
Jsme klasická rodina. Já, manžílek a dvě děti. Starší dcera Laura začala 
chodit do první třídy a můj život je rázem vzhůru nohama! Až dosud 
jsem si myslela, že školní docházka je děs pro dítě, ale v roli matky je 
to nesrovnatelně horší. Něco jako procházka po žhavém uhlí, s tím 
rozdílem, že já nejsem zfetovaná osoba v transu, která s 
nadpozemskou lehkostí pluje nad rozžhaveným uhlím, ale jsem ten 
malý žhavý uhlík rozpálený doběla, po kterém nějaký idiot dupe...

PLAYGROUND / Lars Kepler
Jasmin Pascalová Andersonová, poručík švédské armády. Během 
mise NATO v severním Kosovu se její jednotka ocitne v boji. Jasmin 
ztratí dva ze svých mužů a sama je těžce zraněna. Na celou minutu a 
čtyřicet vteřin se jí zastaví srdce, potom je však přivedena k životu. Po 
probuzení mluví o své zkušenosti z klinické smrti: ocitla se v 
tajemném přístavním městě, jež představuje přechod mezi životem a 
smrtí a v němž panuje krutý a nespravedlivý systém...

STUDENTSKÉ CESTY / Josef Matějovič
Kniha Studentské cesty přináší inspiraci každému, kdo jen trochu 
přemýšlí o poznávání světa. Napsal ji mladý spisovatel, který se 
rozhodl pomocí vybraných zahraničních programů poznávat jiné 
země a jiné kultury. Toto zrealizoval, a tak mohl studovat na americké 
universitě v Bulharsku, pracovat ve státě New York, žít v australském 
Melbourne, nebo tři měsíce cestovat po jihovýchodní Asii. Své cesty 
spojil v jeden příběh, kterému nechybí zábava a dobrodružství...

ZÁCHRANÁŘSKÉ POHÁDKY / Zuzana Pospíšilová
Dvacet vtipných pohádkových příběhů má jednoznačné hrdiny – 
hasiče, lékaře a policisty. Kromě nich se ale můžete těšit také na víly, 
vodníky, skřítky, princezny a další obvyklé pohádkové postavy. Všichni 
dohromady se postarají o to, aby při všemožných nehodách, 
lumpárnách a vylomeninách vždy všechno dobře dopadlo. Až si 
Záchranářské pohádky přečtete, jistě si už jednou provždy budete 
pamatovat telefonní čísla 150, 155, 158 a 112. Víte, komu patří? 


