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V týdnu od 3. do 9. července bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. 
V případě potřeby můžete knihy vracet do biblioboxu před Fabrikou. Rádi 
bychom upozornili, že bibliobox slouží pouze k vracení knih půjčených z naší 
knihovny. Pokud máte doma knihy, které byste rádi věnovali ostatním 
čtenářům, můžete využít knihobudky v parku Jana Palacha nebo u kavárny 
Florianka. Knihobudky slouží k bezplatnému půjčení, ale především k 
výměně knih. (každý si může bezplatně odnést jakoukoliv knihu z budky 
výměnou za knihu, kterou sám přinese). Během léta bude také k dispozici 
knihobudka na koupališti, kde bude možné zapůjčit si časopisy či knihy a 
zpříjemnit si tak pobyt u vody. Děkujeme.
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

NOVÁ ODYSSEA /Patrick Kingsley
Kingsley s hlubokým pochopením věci vysvětluje, co jsou tihle lidé 
zač, proč odcházejí ze svých domovů a jakým způsobem to dělají. Z 
osobní zkušenosti píše o setkáních s pašeráky, s pobřežní stráží, s 
dobrovolníky i pohraničníky, a poměřuje situaci v terénu s vlažných 
přístupem vlád a úřadů, které by měly urychleně hledat optimální 
řešení. Jeho kniha přináší strhující zpravodajství o skutečných 
osudech jednotlivců …

PROJEKT PES / Lucie Hlavinková
Jenda má na světě jen jedno jediné přání - mít psa. Jenže jeho rodiče 
jsou zásadně proti. Jediný, kdo ho chápe, je babička, které se už ale 
všechno tak trochu plete. A tak s pomocí kamarádky Moniky, jejíž 
máma cvičí asistenční psy, vymyslí rafinovaný plán, aby rodičům 
dokázal, že psi můžou být strašně užiteční. Způsobí tak celou řadu 
vtipných, absurdních situací, a možná, možná nakonec přece jen 
dostane i psa …

DÍVKA V MODRÉM PLÁŠTI / Monica Hesse
Píše se rok 1943 a v nacisty okupovaném Amsterdamu vládne 
přídělový systém. Mladičká Hanneke se ale vyzná. Na černém trhu se 
pohybuje jako ryba ve vodě a dokáže obstarat většinu věcí, které lidé 
potřebují. Při jedné z donášek ji její pravidelná zákaznice požádá o 
pomoc. Nechce sehnat maso nebo petrolej. Chce, aby Hanneke našla 
židovskou dívku, kterou u sebe ukrývala. Vzala si jen svůj modrý plášť 
a zmizela neznámo kam …

ZAHRADNICTVÍ / Petr Jarchovský
Rodinnou ságu tvoří tři samostatné, nicméně propojené příběhy 
Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník. Mezi aktéry snadno poznáme 
odbojáře Jindřicha z kultovních Pelíšků, tentokrát jsou však více v 
popředí ženy: například autorovu matku sledujeme od jejího narození 
a válečného dětství až po dospělost, kdy se v padesátých letech v 
Nápadníkovi stává hlavní hrdinkou. Vzdor svízelné době a krutým 
osudům protagonistů nechybí osvědčený autorův humor  …

Městská knihovna ve Svitavách se 
jako každoročně zapojila do projektu 
Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků "Už jsem čtenář, knížka 
pro prvňáčka". Autorem letošní 
knihy pro prvňáčky nazvané „Lapálie 
v Lampálii“ je Martin Šinkovský. 
Projekt je součástí každoroční 
slavnosti "Pasování prvňáčků do 
stavu čtenářského". 

Podmínkou účasti na slavnosti je vždy návštěva celých tříd v knihovně, kde 
pro ně připravujeme zábavné a poučné programy na podporu čtenářské 
gramotnosti. Do stavu čtenářského žáčky pasuje pověřený rytíř, když dítě 
složí slavnostní slib, který se týká jeho budoucího vztahu ke knihám a 
čtenářství. Jako dárek si malí čtenáři odnesou „knížku pro prvňáčka“, placku a 
průkazku do knihovny, přičemž první rok mohou knihovnu navštěvovat 
zdarma. Pasování na čtenáře knihovny je slavnostní akcí, které se kromě dětí 
samotných mohou zúčastnit i jejich rodiče a prarodiče. Letos se do projektu 
přihlásilo celkem deset základních škol ze Svitav a blízkého okolí, novými 
čtenáři knihovny se tak stalo 292 dětí. Těšíme se s nimi na setkávání v 
knihovně!

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY

Prázdnino
vé

•Prázdninové čtenářské dobrodružství začíná 1. 7. 2017 a končí 31. 8. 2017

•Do dobrodružství se mohou zapojit pouze registrovaní uživatelé Městské 

knihovny ve Svitavách

•Pro splnění je potřeba přečíst minimálně 4 knihy vyhovující uvedeným 

kritériím, které si vypůjčíš v knihovně

•Pracovník knihovny ti každý týden může potvrdit přečtení jedné knihy

• Jednu knihu nelze použít pro splnění více zadání

• Informace o jedné z přečtených knih a tvůj názor na ni zapíšeš do 

společného prázdninového deníku v knihovně

•Vyplněnou hrací kartu odevzdej nejpozději do 1. září 2017 v knihovně

•Každý soutěžící obdrží čtenářskou placku, speciálně vytvořenou pro letošní 

prázdniny. Tři vylosovaní budou odměněni knihou

1. Kniha, která má v názvu slovo léto, slunce, prázdniny nebo moře

2. Kniha přečtená za jeden den

3. Kniha, jejíž autor má stejné křestní jméno jako ty

4. Komiks neboli kreslená kniha

5. Kniha, kterou sis vybral podle obálky

6. Kniha ze žánru scifi nebo fantasy

7. Kniha, kde je hlavním hrdinou pes, kočka nebo kůň

8. Kniha současného (žijícího) českého autora, píšícího pro děti

9. Kniha, kterou najdeš v naučné literatuře a dozvíš se v ní něco o lidském těle

Kniha, kterou bys chtěl mít ve své knihovně - (nejoblíbenější kniha)10.

Pravidla

čtenářské dobrodružství
pro děti

PRÁZDNINOVÉ
 
PRÁZDNINOVÉ
 pátrání a luštění

je ukryto 5 různých křížovek s tajenkou. Pro menší 

děti, které ještě nedokáží samy číst, jsou na stejných 

místech ukryty části obrázku. Pět vyluštěných 

tajenek či složené celé obrázky přineste do knihovny 

do 1. září 2017. Na šikovné čtenáře, pátrače a luštitele 

čeká knihovnická placka a tři vysolovaní účastníci 

budou odměněni knihou. 

 

Na pěti místech ve 

u  knihobudky v parku J. Palacha

u knihobudky Floriánka na náměstí Míru

u Pohádkovníku v Parku patriotů vedle „”šnečí“ lavičky

u sochy vodníka ve Vodárenském lese 

v dětském oddělení knihovny

 

Milé děti, zapojte se do našich prázdninových aktivit a pojďte strávit letošní 
léto s knihou! Co jsme pro vás připravili:
 

Čtenářské dobrodružství je aktivita určená registrovaným 
čtenářům knihovny. V knihovně si můžete vyzvednout hrací 
kartu a na základě deseti soutěžních kritérií si vypůjčit 
postupně čtyři různé knížky. Příklad kritérií: kniha, jejíž autor 
má stejné křestní jméno jako ty; komiks; kniha současného 

českého autora; kniha žánru sci-fi nebo fantasy apod. 
Informace o jedné přečtené knize kdykoli můžete zapsat v knihovně do 
společného prázdninového „čtenářského deníku“. Vyplněnou hrací kartu 
odevzdejte nejpozději do 1. září. 
 

Prázdninové pátrání a luštění je druhou letní aktivitou. Na pěti 
místech ve městě (u  knihobudky v parku J. Palacha, u 
knihobudky na náměstí Míru, u Pohádkovníku v Parku 
patriotů vedle „šnečí“ lavičky, u sochy vodníka ve 
Vodárenském lese a přímo v dětském oddělení knihovny) je 

ukryto 5 různých křížovek s tajenkou. Pro menší děti, které 
ještě nedokáží samy číst, jsou na stejných místech ukryty části obrázku. Pět 
vyluštěných tajenek či složené celé obrázky přineste do knihovny také do 1. 
září.
 
Na šikovné čtenáře, pátrače a luštitele čeká knihovnická placka a tři 
vysolovaní účastníci každé aktivity obdrží knižní odměnu. Bližší informace 
najdete na webových stránkách knihovny.

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI

Prázdninové

2017

čtenářské dobrodružství
pro děti

PRÁZDNINOVÉ
 pátrání a luštění

OTEVÍRACÍ DOBA / ČERVENEC - SRPEN 2017

Oblíbenou službou knihovny se stalo půjčování 
stolních her. Ve fondu máme kolem 120 deskových 
a stolních her, které jsou roztříděny dle věku hráčů. 
Nabídku her neustále rozšiřujeme. Hry se půjčují 
na jeden měsíc domů, nebo si je můžete přijít 
zahrát přímo do knihovny, a to během výpůjční 

doby dětského oddělení. Služba je určena registrovaným čtenářům knihovny.

PŮJČOVÁNÍ STOLNÍCH HER
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