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Každý rok začátkem října vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) Týden knihoven, 
jehož tématem je tento rok 
předčtenářská gramotnost. I my se 

snažíme pracovat s těmi nejmenšími a spolupracujeme se všemi školkami ve 
městě. V dětském oddělení knihovny jsme z projektu Místní akční plán 
vzdělávání zprovoznili čtenářský koutek. Byli bychom rádi, kdyby tu děti 
trávily čas s knihou v ruce. Přijďte se v pátek na Den otevřených dveří 
seznámit se službami knihovny a odpoledne vezměte své děti na besedu s 
ilustrátorkou dětských knih Vlastou Švejdovou. K Týdnu knihoven se 
každoročně připojujeme nejen bohatým programem. Celý týden budou 
čtenářům, kteří vrátí všechny dokumenty, odpuštěny upomínky a pro nové 
čtenáře bude umožněna registrace na rok zdarma. 

Virtuální univerzita třetího věku
Informativní schůzka a první přednáška na téma „Čínská 
medicína v naší zahrádce“ pro zájemce o studium UV3V. 

Systém výuky je založen na videopřednáškách. Probíhají dva kurzy v roce na 
dané téma. Cena jednoho kurzu je od 200 – 300 Kč. Studenti by měli ovládat 
základy emailové komunikace.. 

Radomír Čížek: Na mámině kole napříč Balkánem
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek se v dubnu 2016 
vydal sám na kole napříč Balkánským poloostrovem. Během 

svého dlouhého putování z Atén do Budapešti nakonec našlapal cca 1700 km 
přes Řecko, Albánii, Černou horu, Chorvatsko, Bosnu a Maďarsko. Vyprávět 
bude o svých zážitcích, o přírodních krásách regionu, o životě místních 
obyvatel i o tom, jak se zbavil strachu z lidí, zahodil spoustu předsudků a jaké 
jsou slasti a strasti života dobrodruha na kole. 

Nejnovější americká literatura II. díl
Ve čtvrtek proběhne pokračování přednášky o nejnovějších 
dílech americké literatury určená studentům, učitelům i 

zájemcům z řad veřejnosti. Přednášet nám opět bude paní Mgr. Michaela 
Čaňková a pro tentokrát se vrátí k několika autorům, kteří by si měli zasloužit 
naši pozornost, ačkoli již nežijí. Přednáška bude doprovázena hudbou a 
ukázkami z filmů a proběhne v češtině. Pro učitele je připraven certifikát o 
absolvování.  

Beseda s ilustrátorkou Vlastou Švejdovou
V pátek 6. října se uskuteční beseda s ilustrátorkou převážně 
dětských knih Vlastou Švejdovou. Podobně jako Helena 

Zmatlíková se paní Švejdová často podílí i na ilustrování učebnic pro základní 
školy. V našem knižním fondu máme s jejími ilustracemi 36 knih. Patří mezi 
ně například Karafiátovi Broučci, Plevův Budulínek, Veselé obrázkové čtení od 
Jiřího Havla apod. Sama paní Švejdová napsala a ilustrovala knížky Kaštánek, 
Moje první říkadla, Jeden mluví, dva koukají… Beseda bude spojena i s 
prodejem jejích knih a autogramiádou.
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Koncert a křest knihy. Zdravotní sestra svitavské nemocnice 
a písničkářka Pavla Boučková vydává ve spolupráci s 
Městskou knihovnou v Poličce a Městskou knihovnou ve 
Svitavách výběr písňových textů. Součástí knihy je CD s 
nahrávkou živého koncertu v evangelickém kostele ve Veselí 
na Vysočině. Knihu ilustrovala Veronika Jílková. Křest knihy 
a koncert se uskuteční v pátek 20. října v 19:30 v 

Ottendorferově domě. Na klavír bude hrát Jiří Michálek, dueta zazpívá 
Jakub Drak Kočí a Bohumil Kysílko. Večer podpoří Městské muzeum a galerie 
ve Svitavách, SKS Svitavy, Městská knihovna ve Svitavách, Městská knihovna v 
Poličce. Součástí akce bude prodej knih. Vstupné dobrovolné.

MÁŘÍ, CHCI TĚ POZVAT NA VÍNO

úterý 3. 10. 2017
 10:00 hod.

bar u knihovny

pátek 6. 10. 2017
16:00 hod.

dětské oddělení

středa 4. 10. 2017
17:00 hod.

aula Fabriky

čtvrtek 5. 10. 2017
14:00 hod.

aula Fabriky

VYHODNOCENÍ PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT
Velice nás potěšil váš zájem o prázdninové aktivity s 
knihovnou. Prázdninového pátrání a čtenářského 
dobrodružství se zúčastnilo více jak 100 dětí a jejich 
rodičů, což je počet, který nás mile překvapil. Všichni 
zúčastnění obdrží speciální odznáček. Knižní odměny 
budou vylosovaným dětem předány v pátek 6. října v 

16:00 hod. paní ilustrátorkou Vlastou Švejdovou v městské knihovně.
 
Jména vylosovaných dětí jsou – za slepený obrázek: Vojta Dvořák, Matěj 
Šolce, Jolanka Andulka Čechmanová, Eliška Lamařová, Matěj Beneše a 
Michaela Kvapilová. Za vyluštění křížovky: Zuzana Švihelová, Vojtěch Kalas, 
Anežka Jurková, Dominik Dvořák, Jonáš Zelený a Lucie Pišínová. Za 
čtenářskou soutěž knihu obdrží: Ella Koudelková, Tomáš Lžičař, Nguyen 
Tony. Těšíme se na vás, a pokud nestihnete zmíněnou besedu, můžete si pro 
knihy i odznáček přijít kdykoli během měsíce října.

Městská knihovna ve Svitavách 
již řadu let pořádá autorská čtení 
současných českých autorů. 
Uvítali jsme proto možnost 
zapojit se do společného 
projektu Asociace spisovatelů a 

českých knihoven nazvaného Spisovatelé do knihoven. Cílem projektu je 
propagovat současnou českou literaturu prostřednictvím setkání s autory 
kriticky ceněných knih a promluvit s nimi nejen o nich samotných, o jejich 
tvorbě, ale také o tom, jakou roli může hrát literatura v dnešním světě. V 
rámci projektu vystoupí během deseti měsíců v deseti knihovnách deset 

prozaiků a básníků. Naše knihovna si těchto deset autorů 
rozdělila s Městskou knihovnou v Jevíčku. Ve Svitavách se 
můžete těšit na Karola Sidona, Marka Šindelku, Ivanu 
Myškovou, Milana Ohniska a Petra Hrušku. 
Jako první přijede ve čtvrtek 12. října básník a kulturní 
publicista, za normalizace disident a signatář Charty 77 Milan 

Ohnisko (1965). Milan Ohnisko působí od roku 2005 jako nakladatelský 
redaktor na volné noze, pracuje jako zástupce šéfredaktora literárního 
obtýdeníku Tvar a spolupracuje s různými nakladatelstvími, v současné době 
jsou to nejvíce Argo, Druhé město a Odeon. Je autorem deseti básnických 
sbírek, za poslední sbírku Světlo v ráně (2016) získal ocenění Magnesia Litera 
v kategorii poezie. Jeho texty zhudebnila např. kapela Nahoru po schodišti 
dolů band a v říjnu na Velký knižní čtvrtek vyjde kniha Who The Fuck is David 
Koller – rozhovor s rockovou legendou. Setkání s Milanem Ohniskem se 
uskuteční 12. října v 18.00 hodin v baru u knihovny.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN

V úterý 24. října vás v rámci realizovaného projektu Česko-polská mozaika 
zveme na komponovaný večer nazvaný Jak chutná Polsko. Součástí večera 
bude seznámení s naším partnerským městem Ladek-Zdroj, ochutnávka 
polské kuchyně a představení nadace Kukátko (Fundacja Kukatko), která 
vznikla jako reakce na stále rostoucí zájem o českou kulturu v Polsku. Svou 
činností se snaží o podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi polskou a 
českou společností. Jednou z aktivit Nadace je projekt „Jak chutná Polsko“, 
který představuje knižní publikaci, ve které se známé osobnosti českého 
kulturního dění snaží odbourávat rezervovaný vztah Čechů k polské kuchyni. 
Nadaci představí její předsedkyně Anna Wanik. Přijďte se o tom, „jak chutná 
Polsko“ přesvědčit 24. října v 17.00 hodin do baru u knihovny.

JAK CHUTNÁ POLSKO

NÁŠ TIP NA KNIHU
MALINKA / Dita Táborská
Narodila se v porodnici, přesto je úředně nalezenec Když ji totiž Ina s 
Jaromírem ke svým dvěma biologicky vlastním synům adoptovali, 
měla téměř ve všech kolonkách rodného listu vepsán údaj Nezjištěno. 
Ina rozuměla trápením, která Malce její složitý příběh přinášel. Toužila 
stát při ní, ale mnohdy to zkrátka nevyšlo. Dvaadvacetiletá Malka se 
dostává do nečekané životní situace, která ji nutí zaplnit prázdná místa 
svého života a odpovědět si na otázku, co vlastně dělá mámu mámou.
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