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Březen se každoročně slaví v knihovnách jako měsíc 
čtenářů. Připravili jsme program pro návštěvníky všech 
věkových kategorií, těšit se můžete na pravidelné aktivity 
(čtenářské kluby, VU3V, PC kurz pro začátečníky), ale také 
na nový kurz trénování paměti, cestovatelskou 
přednášku o Gruzii či přednášku známé socioložky Jiřiny 

Šiklové. V týdnu od 11. do 15. března proběhne v pasáži Fabriky ve 
druhém patře burza knih. Tentokrát bude k prodeji kromě beletrie také 
větší množství dětské a naučné literatury.

FILMOVÝ KLUB: JUNO
pondělí / 4. 3. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Oscarová komedie o dospívání a překážkách na cestě. Juno je 
šestnáctiletá školačka, která se musí potýkat s nečekaným 
otěhotněním. Rozhodnutí donosit dítě a dát jej k adopci ale možná 
není tím nejlepším řešením… Režie: Jason Reitman. 
Hrají: Ellen Page, Michael Cera. Večerem provází Michal Kadlec.

středa / 6. 3. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Fantasy klub pod vedením Michala Římala z knihkupectví Minotaur. 
Knižní novinky ze světa fantasy. Pro děti od 8 let. 
středa / 13. 3. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let. Čtení, vyprávění, tvoření

ZVEME NA FANTASY A ČTENÁŘSKÝ KLUB

středa / 6. 3. 2019 / 9:00 / dětské oddělení knihovny
Pozvánka na setkání rodičů a dětí od 0 do 3 let. Svitavská 
knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského 
čtenářství, což se projevilo v loňském roce mimo jiné 
zapojením do celostátního projektu S knížkou do života. 
Zmíněný projekt je určen na podporu čtenářství dětí od 
nejútlejšího věku, tedy gramotnosti v tomto případě 

předčtenářské, o jejíž důležitosti hovoří statistiky některých evropských 
států, podle nichž děti, které byly vedeny k práci s knihou, vykazovaly v 
období školní docházky mnohem lepší studijní výsledky než děti, kterým v 
útlém dětství rodiče nečetli. V rámci projektu Bookstart obdrží každé dítě 
při vítání občánků motivační dárkovou sadu. Během roku se uskuteční 
setkání rodičů s dětmi do tří let, při němž chceme s nejmenšími zažít krátkou 
čtenářskou dílničku a pak poradit rodičům vhodné knížky pro domácí čtení. 

BOOKSTART: S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý / 19. 3. 2019 / 17:00 - 18:30 / bar u knihovny

Městská knihovna ve Svitavách pořádá kurz trénování 
paměti pod vedením certifikované lektorky Pavly 
Konečné. Kurz bude probíhat každé úterý od 19. března 
od 17:00 do 18:30 hod. v baru u knihovny. Je určen pro 
aktivní seniory, ale přihlásit se mohou všichni zájemci o 
procvičování paměti. Kurz bude probíhat v pěti 

navazujících seminářích. Účastníci se naučí mnemotechnickým 
pomůckám, kreativní tvořivosti, procvičí si pravou a levou hemisféru 
mozku. Obsahem bude práce s krátkodobou i dlouhodobou pamětí.  
S sebou jsou potřeba psací potřeby a blok. Příspěvek na pracovní listy je 30,- Kč 
na jednu lekci. Zájemci se mohou přihlásit v knihovně nebo na e-mailové 
adrese ko@booksy.cz (Jitka Kopečná). Počet zájemců je omezen.

GRUZIE NA KOLE
středa / 13. 3. 2019 / 18:00 / Fabrika, aula

Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek strávil v 
Gruzii měsíc a našlapal 2 300 km. Cílem bylo zdolat 
nejvyšší horská sedla a nahlédnout do každodenního 
života obyčejných lidí žijících v nejodlehlejších 
oblastech této překrásné země, kam vedou pouze 
špatné a ještě horší cesty. Během svého putování 
projížděl pod zasněženými pětitisícovkami, vyprahlými 
kaňony, pustou stepí, rozlehlými náhorními plošinami a 
desítkami malebných vesniček, kde se mnohdy zastavil 

čas před sto lety. Každý den přitom potkával desítky milých a 
pohostinných lidí, kteří se s ním dávali do řeči, dělili o jídlo, zvali k sobě 
domů a neustále dokazovali, že ani v prostých životních podmínkách není 
důvod ztrácet úsměv na tváři.

JIŘINA ŠIKLOVÁ: PROMĚNA SPOLEČNOSTI ZA 30 LET
pondělí / 18. 3. 2019 / 17:00 / Fabrika, aula

Proměna společnosti za 30 let od sametové revoluce 
očima Jiřiny Šiklové. Městská knihovna ve Svitavách vás 
srdečně zve na přednášku přední české socioložky Jiřiny 
Šiklové, která se uskuteční v pondělí 18. března v 17.00 
hodin v aule Fabriky. Jiřina Šiklová v 60. letech 20. století 
spoluzakládala Katedru sociologie na Karlově univerzitě, 
za svou činnost a za pašování nelegální literatury byla 
perzekuována a vězněna. Po roce 1989 iniciovala 
založení Katedry sociální práce na FF UK Praze a založila 

Centrum a knihovnu Gender Studies. Kromě odborných prací je autorkou 
několika knižních bestsellerů, poslední kniha Omlouvám se za svou 
nepřítomnost (2015) je souborem dopisů z Ruzyně z let 1981-1982. 
Přednáškou Jiřiny Šiklové zahajujeme cyklus akcí k výročí 30 let od 
sametové revoluce. Dále se můžete těšit např. na spisovatele a 
dramaturga Knihovny Václava Havla Jáchyma Topola, na šéfredaktora 
časopisu Respekt Erika Taberyho či na výstavu fotografií o paní Olze Havlové.

11. - 15. března 2019

9:00 - 17:00 hod.

Fabrika II. podlaží

BURZU
VYŘAZENÝCH KNIH
- beletrie pro dospělé
- dětská literatura
- naučná literaturA
- časopisy

pořádá

LiStOVáNí.cz: ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ)
neděle / 24. 3. 2019 / 17:30 / bar u knihovny

Listování je projekt, který představuje knížky na jevišti. 
Tentokrát to bude kniha známého českého spisovatele 
působícího i v Německu Jaroslava Rudiše (autor např. 
románu Grandhotel, Národní třída či scénáře ke 
komiksu Alois Nebel). Poslední kniha Český ráj je o 
partě chlapů, kteří se pravidelně schází ve staré sauně 
za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen 
staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, tady se 
cítí svobodní a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. 

Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost i 
nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami vody. 
Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný 
svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Účinkují: Pavel Oubram, 
Tomáš Drápela, Alan Novotný. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

SVITAVSKÁ ČTEČKA
úterý/ 26. 3. 2019 / 9:00 / Fabrika, aula

Městská knihovna ve Svitavách opět pořádá 3. ročník 
soutěže „Svitavská čtečka“, jíž se v loňském roce 
zúčastnilo na 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. Těšíme se na žáky, studenty i 
jejich doprovod! 
Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka.


