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PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
 Také v letošním roce máme pro děti školního věku připravenou aktivitu 
založenou na pátrání a plnění úkolů rozmístěných na různých lokalitách 
ve městě (mladší děti se mohou zúčastnit s doprovodem rodičů). Zadání a 
informace budou k vyzvednutí v dětském oddělení knihovny.
Další aktivitou určenou předškolním dětem jsou zábavná čtení, která se 
uskuteční ve dnech 23.7. a 27.8. od 10 hodin v knihovně. Ve středu 31. 7. 
od 14 hodin proběhne odpoledne s hrdiny televizního seriálu 
Simpsonovi a 21. 8. odpoledne s Harrym Potterem.
Po dobu provozu koupaliště zde bude k dispozici knihobudka, kde bude 
možné zapůjčit si časopisy či knihy a zpříjemnit si tak pobyt u vody.
Nezapomeňte na změnu výpůjční doby knihovny o prázdninách

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
 Městská knihovna ve Svitavách se jako každoročně zapojila do projektu 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků "Už jsem čtenář, knížka pro 
prvňáčka". Autorem letošní knihy pro prvňáčky nazvané „Kde se nosí krky“ 
je Miroslav Tvrz. Projekt je součástí každoroční slavnosti "Pasování prvňáčků 
do stavu čtenářského". Podmínkou účasti na slavnosti je vždy návštěva 
celých tříd v knihovně, kde pro ně připravujeme zábavné a poučné 
programy na podporu čtenářské gramotnosti.
 
Do stavu čtenářského žáčky pasuje pověřený rytíř, když dítě složí slavnostní 
slib, který se týká jeho budoucího vztahu ke knihám a čtenářství.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako dárek si malí čtenáři odnesou „knížku pro prvňáčka“, placku a průkazku 
do knihovny, přičemž první rok mohou knihovnu navštěvovat zdarma.
 
Pasování na čtenáře knihovny je slavnostní akcí, které se kromě dětí 
samotných mohou zúčastnit i jejich rodiče a prarodiče.
 
Letos se do projektu přihlásilo devět základních škol ze Svitav a blízkého 
okolí, novými čtenáři knihovny se tak stane kolem 250 dětí. Těšíme se s nimi 
na setkávání v knihovně

TIPY NA PRÁZDNINY
 

 
Rádi o dovolené trávíte volné chvíle četbou, ale nechtějí se vám 
vozit s sebou knihy, které zaberou hodně místa? V tom případě si 
můžete půjčit e-knihu. Stačí si stáhnout do vašeho mobilu či 

tabletu s operačním systémem Android aplikaci e-Reading a knihu si 
můžete půjčit odkudkoli.
Další možností na cesty je poslech audioknih. V knihovním fondu máme 
téměř 700 titulů mluveného slova. Přijďte si vybrat!

Tiché roky vypráví příběh mladé Bohdany, tiché a uzavřené dívky, která 
žije se svou nevlastní matkou a otcem. Vedle toho sledujeme 
Svatopluka, který celý svůj život zasvětil komunismu. Jeho životní jistoty 
a také to, kým doposud byl, se rozpadá jako domeček z karet ve chvíli, 
kdy do jeho života vstoupí tragédie, která změní úplně všechno. 
Autorka opět dokázala, že citlivý jazyk, propracovaná psychologie 
postav a lidskost jsou její silnou stránkou.

TICHÉ ROKY/ Alena Mornštajnová

Osmiletá Daisy zmizí během své narozeninové oslavy. 
Vyšetřovatelé dělají, co můžou, ale po Daisy jako by se slehla zem! 
Kdo to má na svědomí? Snad někdo z její podivné rodiny, ve které 
by ani matka, ani otec nezískali ocenění "rodič roku"? Soused? 
Nebo snad někdo jiný? Někdo blízký je nápaditý krimi román 
obohacený o flashbacky do minulosti, novinové články, záznamy z 
výslechů a diskuze z Twitteru.
 

NĚKDO BLÍZKÝ / Cara Hunter

Jednoho mrazivého rána matka nalézá před domem svou 
dceru. Ta leží v kaluži krve, brutálně zavražděná. A tak i o 
Vánocích musí náš oblíbený tým vyšetřovatelů jít po stopách 
brutálního vraha. Bryndza si ve Smrtících tajnostech pro své 
čtenáře připravil opět originální námět, nechal je nahlédnout 
do mysli pachatele a samotné rozuzlení si šetřil až na samotný 
konec a bylo boží!

SMRTÍCÍ TAJNOSTI / Robert Bryndza

Příběh nás seznamuje se životem jednoho pejska, který se rodí 
znovu a znovu a pokaždé jako jiné štěňátko. Jeho život začíná 
jako pes Toby – nalezené štěňátko ve volné přírodě, které se 
poprvé setkává s tvorem dvounohým neopeřeným - člověkem. 
Psí poslání je neskutečně silný a krásný příběh, při jehož čtení si 
připomenete, proč je pes nejlepší přítel člověka.

PSÍ POSLÁNÍ / Bruce W. Cameron

Malcolm a Harriet Bensonovi vypadají jako zcela obyčejní, 
usedlí padesátníci… až na to, že doma vězní desetiletou Daisy. 
A nyní se Bensonovi rozhodli do svého domova „přivést“ 
novou dceru. Ani muk je velmi čtivý, napínavý a 
nepředvídatelný thriller o únosu malých dětí, který vyděsí 
nejednoho rodiče.

ANI MUK / David Jackson

Hlavní hrdina příběhu je šestadvacetiletý Sam, který si libuje ve 
fantasy světech, komiksech a jeho životním vzorem je Batman. 
Vedle toho všeho ale musíte vědět, že v životě zažil něco, o čem 
nerad mluví a kvůli čemu si do svého života nerad vpouští nové lidi. 
A tak vytvořil Přízrak - postavu superhrdiny, za kterou se pár večerů 
v týdnu převléká. V ty chvíle se z něho stává strážce zákona, který 
má za cíl jediné - nápravu světa!

NEUVĚŘITELNÉ HRDINSTVÍ SAMA HOLLOWAYE / Rhys Thomas

David Bowie byl více než zpěvák, více než umělec. Jeho vliv na 
moderní popkulturu je nesmazatelný. Skrze tuto životopisnou 
knihu máte příležitost se Bowiemu zase o něco více přiblížit, 
poznat muže mnoha tváří a také jeho alter ego Ziggyho 
Stardusta. Je přesně taková, jako byl sám Bowie – stylová, 
originální, mystická.

BOWIE: ILUSTROVANÝ ŽIVOTOPIS / Fran Ruiz

Příběh o ledním medvědovi Padym, který na rozpouštějící se 
kře dopluje na pevninu a rázem se ocitá v místech, kde to 
vůbec nezná. Je opuštěný a sám někde, kde být vůbec nechce. 
A je jen na ostatních zvířátkách, jak se k němu zachovají. Pady 
je magický příběh o síle slov a o tom, že být jiný neznamená být 
špatný.

PADY / Sandra Dieckman


