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Březen se v knihovnách slaví jako měsíc čtenářů. Hned v 
prvním týdnu od 5.- 9. března proběhne v prostorách pasáže 
Fabriky burza knih. Celý měsíc tu bude ke zhlédnutí výstava ke 
stejnojmenné knize Kláry Smolíkové Spolkla mne knihovna, 

která pojednává o historii knih a knihoven. Během jarních prázdnin bude 
dětské oddělení knihovny otevřeno i v dopoledních hodinách a celý týden 
budou pro děti připraveny soutěže a hry (ve středu 14. března v 9:00 hodin 
proběhne turnaj ve stolních hrách). V rámci projektu Česko-polská mozaika 
nás opět navštíví děti z naší partnerské školy z městečka Ladek-Zdroj, pro 
které je připraven např. workshop s Martinem Sodomkou. Novou aktivitou je 
čtenářský klub pro studenty SŠ zaměřený na tituly povinné četby. Od 30. 
března do 2. dubna bude knihovna uzavřena z důvodu velikonočních svátků.
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

Tentokrát přichází pan spisovatel s nevšedními tématy, která vás 
donutí se zamyslet, zasmát se a uvědomit si, jak pravdivá v 
samotném životě jsou. Autor nabízí řešení, jak se vyrovnat s 
nečekanými a nežádoucími situacemi, jež život přináší: jak strávit 
inteligentní prázdniny, jak nepoužívat mobilní telefon, jak jíst v 
letadle, jak nemluvit o fotbale a mnoho dalších. Čtěte, zamyslete se 
a zasmějte se!

Městská knihovna ve Svitavách pořádá 2. ročník soutěže 
„Svitavská čtečka“, jíž se v loňském roce zúčastnilo čtyřicet 
žáků a studentů svitavského okresu. 
Literární olympiáda „Svitavská čtečka“ se zaměřuje na 
literární teorii a práci s literárními texty především v rovině 
praktických dovedností a prokázání čtenářské gramotnosti. 
Pro soutěžící opět chystáme hodnotné ceny, přičemž první 
cenou je elektronická čtečka knih. Vítěz soutěže zároveň 

získá pro svou školu putovní pohár. 
Soutěž je určena žákům/žákyním 9. ročníků ZŠ a odpovídajícího ročníku 
víceletého gymnázia. Termín „Svitavské čtečky“ jsme stanovili na středu 28. 
března 2018, místem konání je Městská knihovna ve Svitavách. Těšíme se na 
žáky, studenty i jejich doprovod!

LITERÁRNÍ OLYMPIÁDA - SVITAVSKÁ ČTEČKA

Projekt Listování představuje knihy zábavnou formou a 
předkládá tak divákům jiný zážitek z četby. Tentokrát herci 
zpracovali román francouzské spisovatelky Anny Gavaldy A 
taková to byla láska, který řeší otázku „odejít nebo zůstat?“. 
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v 
ruce a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji 
odváží tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji 

chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního 
mrzoutství - manželství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým 
sice otřásl vztah k "jediné lásce jeho života", ale nezničil je. Zůstat, nebo 
odejít? Představení se uskuteční v úterý 6. března ve 20:00 hodin v klubu 
Tyjátr. Vstupné 80 Kč (možnost předprodeje v knihovně). Hrají: Věra Hollá a 
Zdeněk Černín.

LiStOVáNí: A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA

Knihožrouti, knihomolové a další knižní havěť – pojďte se 
seznámit s rodinou Knížkových! Její členové pořád leží v 
knihách, v knihovnách jsou pečení vaření a stránky doslova 
hltají. Čeká nás výprava za tajemstvím knih, při které 
budeme ke knihám čichat, možná je i trochu okusovat. 
Dozvíme se, jak se knihy vymýšlí i proč je tak důležitá obálka. 
Přijďte ve čtvrtek 8. března v 16:00 hodin do dětského 

oddělení knihovny.

WORKSHOP S KLÁROU SMOLÍKOVOU

Karol Sidon (1942) je vrchní zemský a bývalý vrchní pražský 
rabín, dramatik, spisovatel, scénárista, náboženský myslitel a 
někdejší disident. Vystudoval dramaturgii a scénáristiku na 
FAMU. Na konci šedesátých let debutoval autobiograficky 
laděnými knihami, které se staly kultovní pro tehdejší 
mladou generaci, Sen o mém otci a Sen o mně. Scénáristicky 
spolupracoval s režisérem Jurajem Jakubiskem. Po podpisu 

Charty 77 pracoval jako topič a nemohl publikovat. V roce 1983 byl nucen 
pod nátlakem STB emigrovat do Německa, kde studoval judaistiku. Rabínská 
studia dokončil po roce 1989 v Izraeli. Rabínu Sidonovi se podařilo v Praze 
obnovit židovskou ortodoxní komunitu. 
K psaní se vrátil v roce 2014 a pod pseudonymen Chaim Cigan vydal první díl 
románové tetralogie na pomezí sci-fi a vážné literatury Kde lišky dávají 
dobrou noc. Tvoří ji knihy Altchulova metoda, Piano live, Puzzle a nedávno 
vydaný Outsider. Na autorské čtení a na setkání s Karolem Sidonem srdečně 
zveme do klubu Tyjátr ve čtvrtek 22. března v 18:00 hodin.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN - KAROL SIDON

Zveme vás v úterý 27. března v 16:30 hodin do auly 
multifunkčního centra Fabrika na přednášku Bohumila 
Kartouse Školy pro děti budoucnosti. Bohumil Kartous je 
profesionál v oblasti vzdělávání, pracoval ve společnosti Scio 
a nyní je zástupcem Informačního centra pro vzdělání – 
Eduin. Přijďte si společně s ním položit otázku, jak by měla 
vypadat škola budoucnosti, proč se u nás stále více rozevírají 

nůžky v přístupu ke vzdělání v rámci regionů, a jak dát šanci i dětem z 
vyloučených lokalit. Občerstvení zajištěno! Těšíme se na vás! Přednáška je 
realizována ve spolupráci s projektem Inkluze ve Svitavách.

PŘEDNÁŠKA BOBA KARTOUSE
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Chodíš bezradně po knihovně se seznamem povinné četby 
a nevíš jakou knihu si vybrat? Názvy ti jsou matně 
povědomé, obsah knih už ti ale nic neříká? Proto sáhneš 
hlavně po tenké knize, nejlépe divadelní hře, kterou rychle 
přečteš. Co na tom, že se do toho musíš fakt nutit a kniha tě 
nudí. Prostě musíš něco přečíst a snažíš si vybrat to 
nejmenší zlo.  

Co takhle vyzkoušet čtenářský klub, na kterém si spolu s ostatními můžeš o 
knihách popovídat, dozvědět se, která je zajímavá a přečteš ji, aniž by ses k ní 
musel nutit? Po společném výběru ze seznamu se nad knihou jednou za 
měsíc sejdeme a popovídáme si o ní. Nejen, že dostaneš tip na knihu, která 
tě bude bavit, ale také zjistíš, co na ni říkají ostatní, jak se jim četla, co je na 
knize oslovilo a co se jim naopak vůbec nelíbilo. Kniha se ti zaryje do paměti 
a u maturity budeš mít téměř vyhráno! 
Přijď na první společné setkání ve středu 28. března od 16:00 hodin, kde 
vybereme první společnou knihu, nad kterou se příště sejdeme. Těší se na 
Tebe Kristýna Tumová.

ČTENÁŘSKÝ KLUB

JAK CESTOVAT S LOSOSEM A JINÉ ESEJE / Umberto Eco
 

Kniha o ženách nejen pro ženy! Slavný komiksový seriál, který už 
několik let baví čtenáře týdeníku Respekt, vychází poprvé knižně! 
Kniha o tom, jaké je to být dcerou, mámou, kamarádkou, 
manželkou nebo milenkou. Témata jsou jasná: rozchody, 
filozofování nad vínem, milostné trapasy, zlobivé děti, víno, nemožní 
partneři a ještě trocha vína... Autorčin nadhled a humor povyšuje 
knihu na zábavné a oddechové čtení. 

ZEN ŽEN: OBRAZOVÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM MODERNÍ ŽENY / Lela Geislerová
 

Napínavé obrázkové dobrodružství pro začínající čtenáře. 
Žlutočerný kocourek Zmáťa je snílek, věčně ztracený v myšlenkách. A 
jednou, cestou k babičce, se ztratí doopravdy. Ocitne se úplně sám v 
nesprávném vlaku! Naštěstí stejným vlakem cestuje i někdo další, 
tajemný kocour s ještě tajemnějším jménem - Záhada. Záhada se se 
Zmáťou okamžitě skamarádí a slíbí mu, že ho doveze zpátky domů. 
Nejdřív však spolu prožijí pořádné dobrodružství!

ZMÁŤA A ZÁHADA: VŠECHNO DOBŘE DOPADNE / Ninka Reittu
 

Adámek je pětiletý chlapec s bohatou fantazií. Jednoho dne se mu 
přihodí zvláštní věc – vedle ucha mu zaštěbetá ptáček. Je opravdu 
neobyčejný, jmenuje se Štěbetáček, mluví lidskou řečí a je 
neviditelný. Z chlapce a ptáčka se okamžitě stanou nerozluční 
kamarádi. Štěbetáček zná dokonce tajemství Adamovy skluzavky 
stojící na zahradě uprostřed pískoviště. Ta skluzavka je totiž 
kouzelná! Dokáže Adama přenést, kamkoli si přeje. Před Adamem a 
ptáčkem se okamžitě otevře pohádkový svět plný napínavých 
dobrodružství.

ADAM A KOUZELNÁ SKLUZAVKA / Mária Lazárová
 


