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Ve tvrtek 11. íjna bude knihovna z provozních d vod  uzav ena. Knihy 
m ete vracet do biblioboxu p ed Fabrikou.
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INFORMACE Z KNIHOVNY

MODERNÍ VZTAHY A PÁROVÁ TERAPIE
Jan Vojtko vystudoval obor vzd lávání dosp lých se specializací 
na psychologii, má za sebou výcviky v kou ování. Krom  toho se 
v nuje párové terapii, ve které vyu ívá principy bodyterapie. Také 
pí e kní ky pro d ti, lánky pro dosp lé a natá í videa. Ob as ho 
m ete sly et v rádiu. P edná ka prob hne v úterý 23. íjna v 17 
hodin v aule Fabriky. 

Hlavní postavu Nicole celý ivot trápí, e nepoznala svého 
otce. Matka o n m nikdy mluvit necht la. Poté co Nicole 
ot hotní, matku obm k í a ta se rozmluví. Poví jí celý sv j 
p íb h, o dospívání v povále né dob , o lásce k francouz tin  
a také o poz statcích staré nenávisti mezi N mci a Francouzi, 
kterou m la na sv domí válka. A také o jedné dodnes 
bolestné ztrát .

AS VL ÍCH MÁK  / Corina Bomannová

KNI NÍ TIPY PRO TENÁ E
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Díky projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy na podporu tená ské 
gramotnosti budeme v následujících letech realizovat aktivity formou klub , 
které budou probíhat pravideln  jednou za m síc a jsou ur eny pro d ti, áky i 
ve ejnost. Pat í mezi n  tená ský klub pro nejmen í, fantasy klub a filmový 
klub. tená ský klub probíhá ji  od zá í, první fantasy a filmový klub se 
uskute ní v  íjnu.

Fantasy klub / D t tí tená i se seznámí s  ánry fantasy, sci-fi, 
d tskými horory i kni ními sériemi. Budou rozebrána díla 
populárních autor , aktuální ánrové hity i klasická díla. Sou ástí 
klubu budou pravidelné informace o novinkách, bude probrán vliv 

kni ních p edloh na jejich filmové zpracování a fenomén komiksu. První 
setkání prob hne ve st edu 3. íjna v 16 hodin v d tském odd lení 
knihovny. Klub povede Michal ímal, vedoucí knihkupectví Minotaur, ur en je 
pro d ti od 8 do 12 let.

Filmový klub / Diváci nejen kolního v ku se mohou setkávat 
s vybranými filmy sv tové i eské kinematografie a s filmy, které 
vznikají na základ  literární p edlohy (nap . Farma zví at, Pravidla 

mo tárny, Hv zdy nám nep ály aj.). K film m bude podán komentá . Jako 
první bude uveden film Truman show (1998), originální a v lec ems vizioná ský 
snímek o v cech, které se u  v dne ní dob  staly tém  realitou. Hlavní role: 
Jim Carrey, re ie: Peter Weir. Zveme zájemce v ech v kových kategorií 
v pond lí 8. íjna v 18 hodin do knihovny na první p edstavení filmového 
klubu, který povede Michal Kadlec. Doporu ený v k: 13 - 100

KLUBY PRO D TI I VE EJNOST

Barbora Morongová vystudovala gymnázium v Prachaticích a 
obor pedagog volného asu na Vy í odborné kole sociáln  
pedagogické a teologické v Praze. Sv j um lecký talent rozvíjela v 
Základní um lecké kole v Prachaticích. Mezi její záliby pat í ru ní 
práce, kresba, malba, procházky v p írod  a posezení u dobrého 

aje. Ilustrovala knihy pro d ti Co vypráv l netopýr: jednoduchá 
povídání o slo itých v cech, P átelé z pta í í e, Jak se v parku 

narodil drá ek a Belinka. Srde n  zveme d ti i jejich rodi e na workshop s 
Barborou Morongovou 4. íjna v 16 hodin do d tského odd lení knihovny.

BARBORA MORONGOVÁ - WORKSHOP PRO D TI

První íjnový týden se ka doro n  slaví jako Týden knihoven. 
Od 1. do 5. íjna bude v pasá i Fabriky probíhat burza knih. 
Celý týden budou tená m, kte í vrátí v echny dokumenty, 
odpu t ny upomínky a pro nové tená e bude umo n na 
registrace na rok zdarma. 

V Týdnu knihoven za ne celoro ní hra na podporu tená ství nazvaná Lovci 
perel, která je ur ena pro v echny v kové kategorie (p ed koláci, mlad í a 
star í koláci). Úkolem je p e íst knihu ozna enou samolepkou s obrázkem 
perly (perlorodka) a splnit úkoly na základ  porozum ní textu. Sou ástí hry 
jsou i dopl ující otázky a úkoly vy adující kreativitu a zapojení fantazie. Za 
ka dou p e tenou knihu a spln né úkoly získává dít  perlu . 

TÝDEN KNIHOVEN

BURZA
VY AZENÝCH KNIH

Ji í Padev t je spisovatel, knihkupec, editel nakladatelství 
Academia. Ve svých dílech rozsáhle mapuje protektorátní a 
povále nou historii v eských zemích. Je autorem knih nap . 
Krvavé finále: jaro 1945 v eských zemích, Krvavé léto 1945: 
povále né násilí v eských zemích, Ostny a oprátky i 
Pr vodce protektorátní Prahou, za kterou získal ocen ní 
Magnesia Litera. Prost ednictvím internetové televize diváky 
seznamuje s místy spojenými s nacistickou a komunistickou 

minulostí. Období let 1938 a  1953 bude tématem p edná ky, která se 
uskute ní v úterý 9. íjna v 17:00 hodin v aule Fabriky. 

P EDNÁ KA JI ÍHO PADEV TA

PETR HORÁLEK: SEDM PEREL ASTRONOMIE
Petr Horálek je cestovatel, astronom, spisovatel. Od roku 
2011 se v nuje astrofotografii. Cestuje po celém sv t  za 
vzácnými nebeskými úkazy a no ní oblohou. Jeho snímky 
popularizují vesmír a byly ocen ny i americkým ú adem pro 
letectví a kosmonautiku NASA. Petr Horálek je autorem 
populárn -nau né knihy Tajemná zatm ní, cestopisu Dobytí 
ji ního hv zdnatého ráje i audiovizuální knihy Nebeské 
symfonie. Jak pozorovat (a nep ijít) o nebeské úkazy století? 

Pro  se vyplatí cestovat i p lku sv ta kv li prchlivému okam iku p i pohledu 
do nebe? A hlavn  - jaké vzácné úkazy nás teprve ekají? Na otázky odpoví 
Petr Horálek ve tvrtek 25. íjna v 18:00 hodin v aule Fabriky.

Nová severská krimi z edice Sv tového bestselleru je tu a je 
je t  o kapku chladn j í, ne  ta p edchozí. védský ministr 
spravedlnosti zmizí ve sn hové bou i. ena dánské celebrity 
je ten samý ve er zabita ve svém dom . Oba p ípady spojují 
osudy dvou vrah , které nám autor poodhalí. Jsou jimi 
chirurg rozpitvávající své ob ti a brutální lovec en. Jak 
policejní pátrání dopadne? Chytnou oba vrahy?

DEVÁTÝ HROB / Stefan Ahnhem

tená kami horliv  o ekávaná novinka oblíbené eské 

autorky je k p j ení i v knihovn ! Tentokrát se autorka vrací 

zp t ke ko en m, a to na svou rodnou Moravu. Hlavní postava 

Eli ka se po rozpadu vztahu rozhodne pro návrat dom  

hledat samu sebe.

VESELÍ / Radka T e tíková

Máte rádi oscarového herce Toma Hankse? Pak by vás nem la 
minout jeho nová kniha plná povídek. Povídek psaných 
lehkým perem, ve kterých se dotýká velkých témat. V echny 
povídky mají jedno spole né: nevyslovené p ipomenutí, e i 
kdy  zdánliv  stojíme nohama pevn  na zemi, je dobré mít na 
z eteli, e zem  umí být zrádn  vratká.

NEOBVYKLÝ TYP / Tom Hanks

Ideální kniha pro malé hudebníky, která je uvede do klasické 
hudby. Hol i ka se svým pejskem pro ije jaro, léto, podzim i 
zimu spolu s melodiemi ze slavné skladby Antonia Vivaldiho 

tvero ro ních dob. Tyto melodie si tená i m ou názorn  
pustit a zaposlouchat se. Kniha obsahuje také biografii 
skladatele a slovní ek hudebních pojm .

P ÍB H UKRYTÝ V NOTÁCH / Jessica Coutney-Tickleová

Kní ka pro v echny milovníky ko ek a je t  trochu víc pro 

malé d ti. Leporelo je ko i í encyklopedie plná zábavy, 

humoru ale i vzd lání. D ti se dozví, jak zodpov dn  pe ovat 

o zví ata a zárove  m ou lu tit a hledat zábavné detaily. 

KO KY: OBJEVUJ S ÚSM VEM / Nikola Kucharská


