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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

Každý rok vyhlašuje Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků společně se Svazem 
obcí a měst soutěž Městská knihovna roku. 
Tento rok došlo ke změně pravidel, knihovny se 
do soutěže nehlásily samy, jak tomu bylo v 
letech minulých, ale nominovala je krajská 
knihovna. Přihlášených tedy bylo celkem 14 

knihoven (za každý kraj jedna). Krajská knihovna v Pardubicích oslovila nás a 
my se rozhodli tuto výzvu přijmout, abychom věděli, jak si v porovnání s 
ostatními knihovnami vedeme. Soutěž je dvoukolová, předmětem 
hodnocení prvního kola byly výkonové ukazatele dosažené při vyhodnocení 
statistických dat (jedná se o 20 ukazatelů, mezi ně patří nejen počet čtenářů, 
výpůjček, ale také např. výdaje na nákup knihovního fondu atd.) a dvě 
nejvýznamnější akce uplynulého roku. Uvedli jsme vybudování relaxační 
zóny v oddělení pro dospělé čtenáře a spolupráci s Místním akčním plánem 
vzdělávání, především ukončení poloviny projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti Kufr plný knih. Naše knihovna postoupila s dalšími sedmi 
knihovnami do druhého kola. Navštívila nás hodnotící komise v čele s 
ředitelem Národní knihovny Vítem Richterem. Představili jsme prostory 
knihovny i naši činnost a komise odjížděla se slovy, že bude mít tento rok 
těžkou práci. Za normálních okolností bychom jeli v říjnu v Týdnu knihoven 
do Prahy na slavnostní vyhodnocení do barokního sálu Klementina. Tento 
rok je ale všechno jinak a celkové pořadí jsme se dozvěděli až v listopadu. 
Sice jsme se neumístili na prvních třech příčkách, ale i postup do druhého 
kola považujeme za velký úspěch a jsme za něj moc rádi. V současné době 
čekáme na celkové vyhodnocení, z kterého se dozvíme konečné pořadí. 
Ostatně máme před sebou ještě spoustu plánů, a třeba to vyjde někdy příště.

MŮJ ŽIVOT (NEJEN) S HOUSLEMI / Pavel Šporcl
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
prožili jsme netradiční rok, který ovlivnil i činnost knihovny. Začátkem roku 
jsme vybudovali v oddělení pro dospělé čtenáře odpočinkovou zónu, která 
je určena k setkávání, radovali jsme se ze zvyšující se návštěvnosti (během 
ledna až března vás přišlo o 1000 více než ve stejném období v roce 2019), 
bohužel vše ukončila pandemie koronaviru. Většinu plánovaných aktivit 
jsme přesunuli na příští rok a věříme, že brzy bude příležitost vidět se s 
Vámi častěji, buď v knihovně nebo na některé z našich akcí. 
Děkujeme za Vaši přízeň, přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný rok 2021!

Marta Bauerová a kolektiv svitavské knihovny

Pavel Šporcl je umělec, který toho pro popularizaci klasické 
hudby udělal víc než kdo jiný. Když vzal jako předškolák 
poprvé do ruky housličky, sotva by ho napadlo, že jeho jméno 
budou s obdivem skloňovat i ti, kteří tomuto uměleckému 
oboru jinak příliš neholdují. Píle a cílevědomost, spolu s 
talentem, rodinným zázemím a obětavými učiteli, ho dovedly 
až k postavení houslisty světového věhlasu. Oproti jiným 
mistrům má však něco navíc: dokázal skvěle propojit 
klasickou hudbu a kvalitní zábavu pro širší publikum. 

SOUTĚŽ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM VZDĚLÁVÁNÍ

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU – NOVÁ SLUŽBA

KUFR PLNÝ KNIH
Již třetím rokem realizujeme v rámci projektu MAP II a 
Implementace MAP ORP Svitavy aktivitu na podporu 
čtenářské gramotnosti Kufr plný knih. Jejím cílem je dostat 
co nejblíže k místním školákům a předškolákům současnou 
kvalitní knižní produkci. Záměrem je, aby si děti mohly 

vybrat, přečíst, ale také si ponechat knihu, která je osloví, a získaly tak 
možnost vytvořit si základ vlastní domácí knihovničky. Každé dítě zapojené 
do aktivity obdrží „kufr“ (plátěný batůžek), do něhož dostává každý měsíc 
tři nové knihy (sada obsahuje různé žánry – komiks, poezii, odbornou 
literaturu). Podmínkou je práce s vybranou knihou v knihovně a ve škole. 
Aktivita probíhá i v době uzavření knihovny, pro děti z MŠ Československé 
armády je program realizován přímo ve školce, třeťáčci ze ZŠ Felberova 
pracují online s panem učitelem a sedmáci ze ZŠ T.G. Masaryka s 
knihovnicí. Žáci tak nepřijdou o možnost seznámit se s vybranými knihami.

HÁDANKY S KNIHOVNOU
Během listopadu probíhala venkovní hra Hádanky s 
knihovnou. Na pěti místech ve městě se nacházely 
básničky, úkolem bylo doplnit rýmy či najít odpověď na 

hádanku a získat tak indicie k jednoslovnému heslu. Všechny děti, které se 
hry zúčastnily, dostanou jako odměnu knihu.

FILMOVÝ KVÍZ
Již třetím rokem probíhá v knihovně filmový klub, kde 
promítáme převážně filmy, které vznikly na základě literární 
předlohy. Průvodce naším klubem, Michal Kadlec, připravil 
pro všechny fanoušky kvalitních filmů malý kvíz, který 

obsahuje otázky týkající se promítnutých děl. Zasoutěžit si může každý. 
Výhercem (1. až 3. místo) se stane ten, kdo bude mít v kvízu nejvyšší skóre 
(v případě stejného počtu bodů rozhodne čas, za jak dlouhou dobu byl kvíz 
vyplněn). Vítězové se mohou těšit na krásné knižní ceny. Kvíz uzavřeme 23. 
prosince v šest hodin večer a vítězům dáme vědět, aby se mohli radovat z 
dalšího vánočního dárku :).

Služba je poskytována zdarma na základě licenční 
smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci 
DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům 
prostřednictvím knihoven. Čtenáři se tak dostanou k 
dokumentům, které jsou dosud chráněny autorským 

zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již 
dostupné na knižním trhu, dále k plným textům digitalizovaných 
dokumentů vydaných na území ČR do roku 1989 a k plným textům 
digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. 
Národní digitální knihovna nabízí v režimu DNNT (díla nedostupná na trhu) 
téměř 75 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 35 tisíc 
dokumentů. Služba je určena pro studenty a pedagogy a texty jsou 
zpřístupněny pouze ke čtení. Do databáze se přihlásíte stejnými 
přihlašovacími údaji jako do čtenářského konta knihovny na https://ndk.cz/.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Přemýšlíte o netradičním vánočním dárku? Kupte svým blízkým roční 
registraci do knihovny v podobě dárkového poukazu.

LESNÍCI VÝCHODNÍCH ČECH V ODBOJI 1939-1945/ Jitka Gruntová

Tato práce ve své první části podává povšechný průřez 
východočeským odbojem v letech 1939–1945. V něm 
zaujímali významné místo lesníci, lesní dělníci a další muži i 
ženy, kterým byl les domovem, zdrojem obživy a láskou. 
Osudy těchto lidí, jejichž život byl spjat s životem a prací v 
lesích východních Čech, jejich účast v boji za svobodu 
Československa, jejich vlastenectví i oběti připomíná druhá 
část knihy a uvádí životní příběhy dvanácti z nich. Závěr je 
věnován památce lesníků, kteří za vlast položili své životy.

VÝSTAVA CHA CHA CHÁ, ZASMÁL SE MORDECHAJ
Výstava ke stejnojmenné knize spisovatelky Kláry 
Smolíkové, Tobiáše Smolíka a ilustrátora Vojtěcha 
Šedy seznamuje děti s osudy Židů, kteří se usadili 
a žili v Čechách a na Moravě, s tradicemi i 
historickými událostmi týkající se židovské 
kultury. K dispozici budou také pracovní listy. 

Výstava bude ke zhlédnutí v pasáži Fabriky během prosince a ledna.


