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INFORMACE Z KNIHOVNY

Hlavním hrdinou komiksového příběhu je tak trochu člověk a tak 
trochu pes. Jmenuje se Dogman a je obranář zákona se srdcem na 
pravém místě. Ve svém rodném městě bojuje proti zločinu, ale 
občas to nemá zrovna jednoduché. Ovšem díky své kuráži si se vším 
zatím dokázal hravě poradit. Dogman je milý a svižný komiks, u 
kterého se perfektně zrelaxujete a pobavíte.

DOGMAN / Dav Pilkey

PRÁZDNINOVÉ KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
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Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra a kultura jim téměř 
znemožňují být spolu. Polčin otec se toulá ulicemi a místo něj je tu 
najednou matčin nový přítel. A dokonce se chtějí vzít! Je těžké zůstat 
šťastná, když se tolik věcí nedaří, ale Polča to nevzdává. Pomáhají jí v 
tom víkendy na statku u babičky a dědy, kam si Polča jezdí 
odpočinout. Pět příběhů o jedné neobyčejné dívce, které patří do 
kánonu moderní nizozemské literatury pro děti a mládež.

POLČA / Guus Kuijer

Hlavní hrdinkou knihy je Emika, která se ocitá ve finanční tísni a 
vypadá to, že brzy skončí na ulici. Když už nemá co ztratit, pokusí 
se nabourat do Warcrossu – velmi oblíbené hry, ve které si takřka 
každý může vydělat nějaký ten peníz. Emika však nepočítala s tím, 
že se objeví uprostřed zahajovacího zápasu a znenadání se stává 
známou po celém světě. Tvůrce hry v ní spatřuje potenciál a tak jí 
dá nabídku, která se neodmítá.

WARCROSS / Marie Lu

ZVEME NA FANTASY A ČTENÁŘSKÝ KLUB
 středa / 5. 6. 2019 / 18:00 / dětské oddělení knihovny

Fantasy klub pod vedením Michala Římala z knihkupectví 
Minotaur (novinky, kvízy a jiné zajímavosti ze světa fantasy 
literatury a komiksů). Klub je určen pro děti od 8 let.

 
středa / 12. 6. 2019 / 16:00/ park Jana Palacha

Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let. Náplní klubu je práce s 
knihou - čtení, vyprávění, tvoření. Tentokrát se sejdeme v 
parku Jana Palacha u knihobudky, v případě nepříznivého 
počasí v dětském oddělení knihovny.

Magda Ritterová je svými rodiči poslána k tetě a strýci v domnění, že ji 
tak uchrání před hrůzami války. To však ještě netuší, jakému 
nebezpečí ji tímto rozhodnutím vystaví. Magda si totiž v novém místě 
bydliště našla práci, o kterou by nestál snad nikdo – stala se jednou z 
patnácti žen, které ochutnávají jídlo pro Hitlera. Příběh je kombinací 
historických faktů a románové fikce, kterou autor zasadil do období 2. 
světové války. Čtenáři se tak dostává nový pohled na válku a to ze 
strany příznivců Hitlera.

OCHUTNÁVAČKA / V. S. Alexander

Eliška, hlavní hrdinka příběhu, se zrodila z vraždy. Matka zabila jejího 
mladšího bratra a následně i samu sebe. Nenašel se však žádný dopis 
na rozloučenou a Eliška tak vyrůstá s desetiletou prázdnotou místo 
dětství, kterou se v dospělosti rozhodne objasnit. Proč to její matka 
tenkrát udělala? A proč nezabila i ji? Rekonstrukce je silný a velmi 
deprimující příběh o komplikovaných a dysfunkčních vztazích, 
kterému dominuje dokonalá psychologie postav.

REKONSTRUKCE / Viktorie Hanišová

Městská knihovna ve Svitavách již několik let půjčuje 
tzv. zvukové knihy pro zrakově znevýhodněné 
občany z produkce Knihovny a tiskárny K.E.Macana v 
Praze. Ve fondu máme 1280 titulů namluvených 
knih ve formátu MP3. Audioknihy dokupujeme i z 
komerčních nakladatelství, jako jsou např. 
Tympanum, OneHotBook a Radioservis a půjčit si je 
mohou i běžní čtenáři. Ve studovně je zpřístupněn 

počítač s hlasovým výstupem. Předčítání umožňuje provádět běžné úkoly, 
číst položky na obrazovce (například text a tlačítka) a pracovat s nimi, číst a 
psát e-maily, procházet internet a pracovat s dokumenty.
Pro imobilní občany a seniory je určena donášková služba. Rádi 
přineseme našim čtenářům požadované dokumenty přímo domů.

SLUŽBY KNIHOVNY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ OBČANY
 

JE VÍRA SKUTEČNĚ NESLUČITELNÁ S MODERNÍ VĚDOU?
 čtvrtek / 20. 6. 2019 / 18:00 / Fabrika, aula

Srdečně vás zveme na přednášku, jejímž obsahem bude 
analýza způsobu získávání poznání o světě kolem nás 
pomocí metod současné vědy spolu s jejími přednostmi a 
nedostatky. Bohužel pro mnoho lidí jsou pojmy věda a víra 
ve vzájemném rozporu, ale je tomu skutečně tak? Jak 
můžeme správně přistoupit k životu, abychom nepodlehli 
materialistické doktríně nebo nebyli podvedeni klamnou 
vírou? Přednášet bude Jan Reiss, profesí matematik, který 
se také zabývá nejstaršími texty - starobylými védami 
psanými sanskrtem. Dodnes jsou inspirací pro mnoho 

vědců, ale jejich přínos spočívá především v praktických aplikacích, které 
mohou zlepšit každodenní život každého z nás. Vstupné dobrovolné.

BESEDA S ERIKEM TABERYM
 V úterý 28. května proběhla v klubu Tyjátr beseda s Erikem Taberym, 
šéfredaktorem týdeníku Respekt a autorem knihy Opuštěná společnost. 
Besedu moderoval Lukáš Brýdl. O setkání s Erikem Taberym byl velký zájem, 
klub Tyjátr byl zaplněn do posledního místa. Erik Tabery mluvil o nelehké 
práci novináře v dnešní době, kdy jeden příspěvek na sociální síti má větší 
dosah než investigativní práce novináře. Zdůraznil význam vzdělání a 
kritického myšlení. Otázky směřovaly také k současné politické situaci, Erik 
Tabery poukázal na smysl demonstrací v demokratické společnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce proběhla v rámci přednáškového cyklu nazvaného Proměna 
společnosti za posledních 30 let, jejímž cílem je připomenout si vývoj 
společnosti od pádu komunismu po současnost.

UPOZORNĚNÍ
Z DŮVODU REVIZE

KNIHOVNÍHO FONDU BUDE KNIHOVNA

OD 17. DO 30. ČERVNA 2019
UZAVŘENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

VÝPŮJČKY BUDOU AUTOMATICKY PRODLOUŽENY DO KONCE
ČERVENCE. KNIHY LZE VRACET DO BIBLIOBOXU PŘED FABRIKOU.

 

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
 


