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Každoročně hodnotíme činnost knihovny i prostřednictvím čísel, tj. statistiky 
a výsledky porovnáváme s předcházejícím rokem. Tento rok je situace trošku 
jiná, neboť došlo ke změně metodiky v evidenci registrovaných čtenářů, v 
důsledku čehož nám počet čtenářů stoupl. Číslo ale nemůžeme srovnávat s 
loňským rokem. Nicméně u dalších ukazatelů se nic nemění. Celkem jsme 
měli registrovaných 2 901 čtenářů, z toho 896 dětských. Každoročně mírně 
klesají výpůjčky knih. Zvýšil se však zájem o elektronické knihy a o půjčování 
stolních her. Po změně pravidel na studovně (slouží pouze registrovaným 
uživatelům) se snížil i počet návštěvníků využívající internet v knihovně, 
nicméně se zvýšila spokojenost těch, kteří si chodí na studovnu číst či 
studovat, popř. tráví v knihovně svůj volný čas. Neregistrovaní uživatelé 
mohou využívat počítač před vchodem do knihovny. 
Nakoupili jsme celkem 2 545 knih a AV medií a přibližně stejný počet 
odepsali z důvodu opotřebování či neaktuálnosti. V roce 2017 jsme 
uspořádali 100 kulturních a 285 vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost, 
kterých se zúčastnilo 8 978 návštěvníků. Prostředí dětského oddělení jsme v 
září zatraktivnili vybudováním koutku pro nejmenší, který je hojně využíván. 
Děkujeme vám za váš zájem o naše aktivity (akce), bez vás, našich čtenářů, by 
knihovna nebyla knihovnou.

JAKÝ BYL ROK 2017
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

AGNES A SEDMÝ HOST / Kati Närhi
Představte si pustý ostrov a na něm tajuplný zámek plný duchů, obrazů 
a podivných hostů. Honosné sídlo jako vystřižené z filmového hororu 
obývá dospívající osiřelá Agnes, která ještě netuší, že ji tu čeká nejen 
první pusa, ale i celé klubko záhad. Komiks rozhodně nezapře svůj 
severský původ, barvy jsou chladné a humor černý jako půlnoc. Ale 
jeho naoko otrlou, v duši však citlivou hrdinku si zamilujete dřív, než 
řeknete... spiritismus.

V loňském roce byl největší zájem o román Patrika Hartla Okamžiky štěstí. 
Stále je v popředí žebříčku thriller Pauly Hawkins Dívka ve vlaku a na třetí 
příčce se umístily romány Radky Třeštíkové Bábovky a Osm. Velký zájem byl o 
detektivku Roberta Bryndzy Dívka v ledu.
Mezi dětmi po několika letech poklesl zájem o Deníky malého poseroutky a 
na přední místo se dostala divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě. Velký 
zájem je o knihu Ivony Březinové Teta to plete z edice První čtení a o knihu 
Michaely Dostálové Ferda a jeho mouchy, která se týká emoční inteligence. 
Zvlášť vyhodnocujeme povinnou četbu. Již několik let je na prvním místě 
Moliérův Lakomec, a to především z důvodu malého počtu stran. Stále větší 
zájem je o audioknihy a o půjčování stolních her. Z her se nejvíce půjčovalo 
Ubongo a hry na procvičování paměti V kostce. Podrobnější informace 
najdete na našich webových stránkách v menu Rychlá volba.

NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2017

Petr Vavrouška je bývalý zahraniční zpravodaj Českého 
rozhlasu. Působil v krizových oblastech (v Afghánistánu, 
Pákistánu a Makedonii), zúčastnil se dvou olympiád a vysílal 
ze základního tábora Mount Everestu. Jako zahraniční 
zpravodaj působil v Rusku, Polsku, Pobaltí, Bělorusku a na 
Slovensku. Za svou práci v Českém rozhlase získal mnoho 
ocenění. Je také autorem knih Ruské duše a Polské duše. 

Kniha Polské duše představuje osobnosti polského národa a zároveň ukazuje 
na společnou historii Čechů a Poláků. 
Beseda s Petrem Vavrouškou o jeho zkušenostech s pobytem v Polsku, o 
Polácích a jejich vztahu k nám proběhne 12. února v 17:00 hodin v baru 
u knihovny.

PETR VAVROUŠKA: POLSKÉ DUŠE

UKAŽ, CO DĚLÁŠ! / Austin Kleon
“Největším problémem, který musí umělec vyřešit, je jak zařídit, aby si 
ho všimli.” Tímto slavným citátem Honoré de Balzaca se nechal autor 
inspirovat a vytvořil tak knihu o tom, jak prodávat sám sebe. Je to 
kniha o self-promotion pro tvůrce, kteří se tak trochu stydí chlubit se 
vlastním peřím. Naučíte se, že kreativita není talent, nýbrž způsob 
myšlení!

UŽ NIKDY PO ARMÉNII A GRUZII / Ladislav Zibura
Mladý český cestovatel vtipně a s nadsázkou vypráví o svých cestách. 
Tentokrát se vydal probádat Kavkaz. Nečekejte žádné historické 
památky ani přírodní úkazy, Ladislav cestuje především do 
nejzapadlejších vesnic a poznává životy místních obyvatel. Poslouchá 
příběhy a čerpá z jejich moudrosti. Alkohol teče proudem a Ladislav 
poznává kulturu plnou pohostinnosti, rozhodných slov a sovětské 
nostalgie.
 

MEDVĚDÍN / Fredrik Backman
Horká novinka od oblíbeného autora bestsellerového románu Muž 
jménem Ove. Tentokrát se můžete těšit na juniorské mistrovství v 
ledním hokeji. Pro obyvatele městečka Björnstad by vítězství 
znamenalo hodně, přitáhlo by talentované sportovce a státní dotace, 
a to je pro upadající městečko důležité. Jenže se mezi spoluhráči v 
týmu něco stane. Něco o čem nikdo nechce mluvit. Nakonec pravda 
musí vyjít najevo. 

Jaký dopad má brexit na Velkou Británii, na fungování 
Evropské unie či budoucí česko-britské vztahy? Na tyto a 
další otázky odpoví přední česká odbornice na britskou 
politiku, Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. 

Veřejná debata se uskuteční 15. února v 18:00 hodin v baru u knihovny.

BREXIT POD DROBNOHLEDEM

Příspěvky  do  literární  soutěže  zaslaly  děti ze  Základní školy 
T. G. Masaryka ve Svitavách. Tématem vyhlášené soutěže byla 
tentokrát zvířata a náš vztah k nim. Porota po pečlivém 
přečtení rozhodla takto:
1. místo - Nikola Brusenbauchová
2. místo - Nikola Snášilová
3. místo - Veronika Havlíčková

Poděkování za účast v soutěži patří i Viktorii Pikovské, Zuzaně Švihelové a 
Sáře Zelené, jimž se příspěvky také povedly. Odměny budou dětem předány 
při jejich návštěvě knihovny se školní třídou.

KDE KONČÍ SVĚT - VYHODNOCENÍ

Dalším autorem, který k nám zavítá v rámci společného 
projektu českých knihoven a Asociace spisovatelů, je básník a 
prozaik Marek Šindelka (nar. 1984 v Poličce). Marek Šindelka 
vystudoval kulturologii na Filozofické fakultě KU v Praze a 
scénáristiku na FAMU. Debutoval básnickou sbírkou 
Strychnin a jiné básně (2005), za kterou získal Cenu Jiřího 
Ortena. Za povídkový soubor Zůstaňte s námi (2011) a 

poslední román Únava materiálu (2016), který se dotýká tématu běženců, 
získal ocenění Magnesia Litera. Je také autorem povídkového souboru Mapa 
Anny (2014). Počátkem letošního roku vyjde grafický román Svatá Barbora 
týkající se tzv. kuřimské kauzy.
Autorské čtení s Markem Šindelkou proběhne 22. února v 18:00 hodin v 
baru u knihovny.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN - MAREK ŠINDELKA
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