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Den poezie 
Městská knihovna ve Svitavách se v listopadu zapojí do celostátního festivalu  Den poezie, tentokrát 
na téma Živá poezie. Během týdne od 16. do 20. listopadu zahájíme festival na základních 
a středních školách prezentací zajímavých ukázek současné poezie. Na středu 18. listopadu je 
připravena přednáška Jany Trojanové na téma zásady recitace, praktická dílna zaměřená na pomoc 
s výběrem textů k přednesu a ukázky práce účastníků loňské recitační soutěže. 
 
Program: 
14:00 - 15:00 přednáška s herečkou, recitátorkou a moderátorkou, častou porotkyní recitačních 
soutěží v okresním i krajském kole Wolkerova Prostějova Janou Trojanovou na téma zásady a chyby 
v recitaci  
15:00 - 15:30 přestávka na malé občerstvení  
15:30 - 16:30 práce s knihami a texty, výběr textů (nejen poezie) vhodných k recitaci, spolupráce 
s bývalými recitátory (rady ohledně vhodnosti textů, přiměřenosti věku recitátora, ...) 
16:30 - 17:00 přestávka na malé občerstvení 
17:00 - 18:00 podzimní přehlídka recitace (ukázka přednesu loňských recitátorů) 
Programu je možno zúčastnit se např. pouze v jednom bloku. 
Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni milovníci uměleckého 
přednesu. 

Kateřina Stündlová 

 
Den pro dětskou knihu s Klárou Smolíkovou  
 
Konec listopadu je v knihovnách věnován dětské knize a dětskému čtenářství. Městská knihovna 
ve Svitavách se ke Dni pro dětskou knihu každoročně připojuje workshopem s oblíbeným autorem 
dětských knih. V letošním roce nás navštíví spisovatelka, scénáristka a lektorka Klára 
Smolíková. Již v prvním listopadovém týdnu bude v knihovně instalována interaktivní výstava 
"Viktorka a vesmírná dobrodružství"  . Za stejnojmennou knihu získala autorka Zlatou stuhu za 
komiks pro děti. V pátek 27. listopadu přijede Klára Smolíková osobně a společně s ní 
procestujeme komiksový vesmír. Účastníci programu se stanou žáky galaktické školy a společně se 
vydají do vesmíru. Musí si poradit s porouchanou raketou, hladovými mimozemskými potvorami  



 
 
 
nebo tajemnými rostlinami z jiných planet. Příběhy holčičky Viktorky, která putuje vesmírem 
na palubě kosmické lodi vycházely v letech 2004-2010 v Čtyřlístku. V pátek 27. listopadu v 17 
hodin se budeme těšit v dětském oddělení knihovny na malé i velké milovníky nejen komiksových 
knížek.  
 
Poznámka 
Do akce Den poezie jsou zapojeny všechny školy ve městě (základní i střední), jsou vybrány ukázky 
poezie pro různé věkové kategorie, které budou vyvěšeny společně s medailonky autorů např. na 
chodbách ve školách, aby měli studenti poezii na očích. Na program se přihlásily třídy z Městečka 
Trnávka, Bystrého, Gymnázia z Mor. Třebové, ze svitavských škol např. ze ZŠ Sokolovská...jsou to 
ty, které se účastnily recitační soutěže v loňském roce. 
  
Další akce v listopadu  
  3.11. /18:30/ Listování s Lukášem Hejlíkem 
  6.11. /18:00/ Křest knihy Martina Sodomky – Jak si postavit dům  
18.11. /17:00/ Učíme se s Tobiášem aneb Jak na výslovnost - logopedická přednáška 
  
  
 

 
 
 
 

Marta Bauerová 
 


