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V týdnu od 12. - 16. prosince 2016 proběhne v Městské knihovně ve 
Svitavách Týden čtenářské gramotnosti, a to ve spolupráci s realizátory 
projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy, v němž je čtenářská 
gramotnost jednou z klíčových priorit. Celý týden budou v knihovně 
probíhat vzdělávací akce pro školy. Cílovou skupinou jsou především žáci 
základních škol, a to prvního i druhého stupně. Program bude uzpůsoben 
věku dětí (pro menší děti budou mít akce zábavnější charakter, popř. budou 
aktivity spojeny s vánoční atmosférou, u starších žáků se zaměříme 
především na práci s knihou a informacemi). Během Týdne čtenářské 
gramotnosti se uskuteční dva workshopy se spisovatelkou a ilustrátorkou 
Lucií Sunkovou. V průběhu prosince bude v pasáži Fabriky k vidění výstava 
ilustrací jejích knih, které bude možno zároveň zakoupit v knihovně.

TÝDEN NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
ŽIVOT JE NÁDHERNÝ / Tereza Boučková
Spisovatelka popisuje svůj každodenní život v době od Štědrého dne 
roku 2010 do 23. prosince roku 2011. Píše o svých nejbližších a jejich 
a svém zápasu s nemocí maminky, píše o odlidštěné úřednické 
mašinerii, se kterou se nemíní smířit, píše o svých synech a jejich 
svobodné cestě životem, citlivě vnímá a reflektuje literaturu, film a 
divadlo. Vymezuje se proti některým politickým figurám, komentuje 
činy okresních politiků stejně jako prezidenta země, naši současnost...

KRONIKA MĚSTA SVITAVY 2006 - 2015  / R. Fikejz - V. Velešík
V pokračování Kroniky zůstalo to, co dělalo první knihu onou 
encyklopedií, tedy sloupce událostí a vysvětlující kapitoly. Dále 
pravidelné rubriky, které dělají kroniku kronikou, meteorologická 
data, statistická čísla, rozpočet a majetek města. Medailonky, které 
chyběly v první knize, či které do ní tehdy záměrně autoři nevložili 
(protože dané osobnosti byly v té době politicky činné). A konečně 
důležité události, proměny města a jeho život v jednotlivých letech...

VÁNOCE ZA DVEŘMI / Barbora Vajsejtlová
Zkraťte si čekání na Vánoce spolu s Jendou a Terezkou! 
Dozvíte, se jak pekli perníčky, jak bobovali, jak k nim přišel Mikuláš, 
jak se vypravili na vánoční trhy, jak psali Ježíškovi, jak šli na jmelí, jak 
bruslili… 
Prožijete s nimi zkrátka ten pravý předvánoční čas. 
A uteče vám to s nimi tak rychle, že než se nadějete, budou Vánoce!

Výpůjční doba během vánočních prázdnin
pátek
úterý

středa
čtvrtek
pátek

sobota

23. 12. 2016
27. 12. 2016
28. 12. 2016
29. 12. 2016
30. 12. 2016
31. 12. 2016

9:00 - 14:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

zavřeno
zavřeno

DÁRKOVÝ POUKAZ

pasáž Fabriky od 1. prosince 2016 do 5. ledna 2017
výstava originálních maleb z krátkého animovaného filmu STROM + ostatní knižní tvorba

ZASTAVENÉ
OBRAZY

LUCIE
SUNKOVÁ

Ve středu 14. prosince v 16.00 hodin 
proběhne seminář s lektorkou a spisovatelkou 
Klárou Smolíkovou nazvaný Jak vyzrát na 
knihy. Seminář se zaměří na nové metody a 
postupy pro práci s knihou a na možnosti, jak 
vzbudit v dětech zájem o četbu a jak jim přiblížit 
svět knih. Také budou představeny metody 
práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a 
nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství. 
Pozornost bude věnována i využití ostatních 
informačních zdrojů mimo krásnou literaturu – 
komiksů, populárně naučné literatury a 
internetu, zdůrazněna bude propojenost 
čtenářské gramotnosti s gramotností 

informační. Seminář je určen pro pedagogy i širokou veřejnost. Cílem akce 
je ukázat knihovnu jako vzdělávací organizaci, která může být partnerem pro 
školy a má důležité postavení v rámci neformálního vzdělávání.

 




 


         
          
         
    
      
         
       
 

    

ANGLICKÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ USBORNE
Dokoupili jsme originální anglické knihy pro děti. Nejde o knihy 
překladové, ale původní – z anglického nakladatelství Usborne. 
Některé obsahují CD namluvené britskou i americkou 
angličtinou a jsou určeny pro nejmenší i starší děti.

DRUHÝ ŽIVOT DĚTSKÉ KNIHY
Městská knihovna ve Svitavách se společně s Klubem seniorů zapojila do 
projektu Druhý život dětské knihy. Pokud máte doma knihy, které již 
nepotřebuje a jste ochotni je věnovat těm, kterým pomohou, přineste je do 
knihovny. Knihy pomohou dětem z Azylového domu pro matky s dětmi, z 
Centra J. J. Pestalozziho, z MC Krůček  a konkrétním rodinám, které vytipuje 
odbor sociálních věcí. Slavnostní předání knih potřebným proběhne 8. 
prosince v 14.00 hodin v knihovně za účasti Kateřiny Adametzové z projektu 
SenSen, který Druhý život dětské knihy zaštiťuje. 

PODLE SKUTEČNÉHO PŘÍBĚHU / Delphine de Vigan
Román Podle skutečného příběhu - dramaticky gradující líčení vztahu 
dvou žen, které se postupně mění v opravdový psychologický thriller. 
Tajemná L., která razantně vstoupí do života spisovatelky, má všechny 
parametry, aby sklízela obdiv, zároveň však „je typem osoby, kterou 
by žádný spisovatel neměl nikdy potkat“. A ač se to zprvu nezdá, v 
tomto případě je to vážně nebezpečné - jde totiž o život...

Přemýšlíte o netradičním vánočním dárku? Udělejte svým známým radost a kupte jim 
roční registraci do knihovny v podobě dárkové poukazu. 


