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Milí čtenáři,
rádi bychom vás informovali o stávající nabídce knihovny, která není zanedbatelná ani v době, kdy
máme kvůli nouzovému stavu vyhlášenému vládou pro veřejnost zavřeno. K našim online službám
přidáváme odkazy na další zajímavé e-zdroje pro děti i dospělé. Nabídneme vám také rozhovor se
čtenářkou roku a tipy na regionální e-knihy, které sami vydáváme.
Věříme, že společnými silami nelehkou situaci zvládneme, a přejeme vám hlavně zdraví.
Vaše redakce

JAKÉ SLUŽBY MŮŽETE VYUŽÍT V DOBĚ UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Můžete si objednávat rešerše prostřednictvím tohoto webového formuláře.
Můžete si nechat naskenovat článek z odborných časopisů a sborníků (ze skladu na Prokešově
náměstí). Informujte se na biblio@svkos.cz.
Můžete si vyzvednout odbornou literaturu objednanou přes meziknihovní výpůjční službu
(na základě domluvy – mvs@svkos.cz).
Můžete se nás ptát. Pro konzultaci problémů při psaní odborného textu se obraťte na
biblio@svkos.cz. Stále funguje služba Info Help i DiploGuru – konzultace k diplomové práci
(diploguru@gmail.com nebo pište zprávu na FB).
Můžete nám vrátit knihy do biblioboxů před knihovnou.
Kromě toho je v knihovně v čase 7.00–14.00 k dispozici služba INFOBOD, jejímž prostřednictvím
knihovníci odpovídají na veškeré e-mailové dotazy čtenářů (kontakt poradna@svkos.cz).

E-KNIHY A ELEKTRONICKÉ DATABÁZE Z POHODLÍ DOMOVA
Tištenou knihu si sice nemůžete vypůjčit, ale co zkusit e-knihy? Nyní si můžete vypůjčit až 10 e-knih
(5 přes platformu Palmknihy/eReading a 5 přes Flexibooks)!
Palmknihy/eReading:
Návod na stažení e-knih najdete zde.
Katalog e-knih najdete zde.
Flexibooks:
Návod na stažení e-knih najdete zde.
Katalog e-knih najdete zde.

A co je možné ještě využít? Velký výběr e-knih ke stažení nabízí Městská knihovna v Praze
(k dispozici zde). Povinnou četbu najdete na stránkách Moravské zemské knihovny v Brně a knihy pro
děti pak přes aplikaci Booko. Také naše knihovna nabízí zajímavé regionální e-knihy (viz rubrika Stojí
za přečtení) či vzdálený přístup do plnotextových databází (EBSCO, Proquest).
A studenti a pedagogové vysokých škol mají (pouze dočasně) k dispozici více než 206 000 titulů
monografií a periodik z fondů Národní knihovny a veřejných vysokých škol (dostupné zde).

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA K 70. VÝROČÍ KNIHOVNY
Naše knihovna bude příští rok slavit 70. výročí svého vzniku! V únoru jsme vyhlásili soutěž pro
všechny kreativce, aby pro nás navrhli logo, které bude doprovázet všechny akce. Na vítěze čeká
věcná odměna, poukaz na celoroční registraci zdarma a především prezentace jeho díla v rámci oslav
výročí. Termín soutěže je prodloužen do 30. 5. 2020. Podmínky soutěže najdete zde.

VYHLÁŠENÍ ČTENÁŘE ROKU 2020
V roce 2011 byla v knihovnách založena nová tradice – oceňování nejlepších čtenářů. Vzhledem
k významnému výročí Jana Amose Komenského oceňovaly knihovny v tomto roce nejlepší učitele,
kteří spolupracují s knihovnami a jsou zároveň aktivními čtenáři.
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vyhlásila slavnostně svého nejlepšího čtenáře v úterý
10. 3. 2020 a rozhodla se navíc ocenit čestným uznáním i mimořádně aktivní školní knihovnu
a dlouholetého aktivního čtenáře-pedagoga. Všechny ceny předávali s šarmem sobě vlastním Jan
Amos Komenský a ředitelka knihovny Libuše Foberová.
Čtenářkou roku 2020 byla vybrána paní Ivana Fuxová z Matičního gymnázia Ostrava. Čestné uznání
obdržel profesor VŠB-TU Jaroslav Kopáček, který je registrován v knihovně od roku 1952 a je stále
velmi aktivním čtenářem. Současně je členem klubu regionální historie a klubu techniků a rovněž rád
navštěvuje odborné přednášky pro veřejnost.
Další čestné uznání si odnesly zástupkyně Školního informačního centra ZŠ Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická ulice, za nejaktivnější přístup k rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí. Ocenění převzala
ředitelka školy Libuše Přikrylová a knihovnice Lenka Klemšová. Každý týden se v této školní knihovně
scházejí čtenářské kluby, jako první v kraji se zde chtějí pustit do pilotního projektu Knihovny do škol,
který je podpořen Místním akčním plánem. Školní informační centrum a knihovna letos navíc oslaví již
10. výročí existence.

ROZHOVOR SE ČTENÁŘKOU ROKU
Ivana Fuxová
PhDr. Ivana Fuxová je naší dlouholetou a velmi aktivní
čtenářkou. Pravidelně navštěvuje se studenty exkurze
v knihovně, společně s námi pro ně připravuje také Týden
čtenářské gramotnosti. Ve svém volném čase navštěvuje
v knihovně besedy s autory a přednášky zaměřené na
čtenářství a historii. Zapojuje se také do projektů knihovny
souvisejících s regionální literaturou, např. o Vojtěchu
Martínkovi.
Kdo Vás přivedl ke čtení?
Po pravdě, na tuto otázku neumím přesně odpovědět. Rodiče určitě udělali v tomto směru kus dobré
práce – oba dva četli, náš byt byl plný knih, o knihách jsme si doma povídali, důležité byly i jejich
ilustrace, tatínek se zajímal o jejich úpravu a sbíral knihy v Klubu bibliofilů. Ke každým Vánocům,
narozeninám atd. jsme dostávali knihy.
Jaký byl váš největší čtenářský zážitek?
Mezi moje nejoblíbenější patřily knihy Astrid Lindgrenové, zejména Děti z Bullerbynu. Největším
čtenářským zážitkem ale pro mě byly knihy, které jsem četla ve svých 16–17 letech. Pamatuji
zejména na Zločin a trest od Dostojevského. Kvůli některým scénám z knihy jsem v noci těžko
usínala.
Čtou dnešní studenti knihy?
Čtení knih je v současnosti exkluzivní činnost, které se opravdu věnuje jen malá část studentů
pravidelně. Snažím se jejich počet zvýšit. Nemyslím si však, že bych mohla zásadně změnit
nastavení studenta, který k nám přišel z rodiny, která doma knihy nemá a čtení nepodporuje. Čtení
knih je v porovnání s ostatními aktivitami, jež doba dětem nabízí, docela namáhavé a člověk se to
musí naučit. Chci ale připomenout, že i dvě děti z jedné rodiny mohou mít ke čtení odlišný postoj.
Takže jsou určitě i osobní vlastnosti, nastavení osobnosti, které je pro rozvoj čtenářství příznivé.
Naopak některé typy dětí číst nebudou ani při nejlepších podmínkách a v rodině typicky „čtivé“.
Jaký je váš vztah ke knihám?
Asi jako k přátelům, ale je třeba si dost pracně a pečlivě vybírat. Knihy také beru jako umělecké dílo
a výsledek docela tvrdé práce party lidí, kteří jsou vzdělaní a mají co říct. Preferuji knihy tištěné, ale
jsem zvyklá pracovat i s elektronickou podobou textů – to zejména z pracovních důvodů.
Co právě čtete?
Mám vždy rozečtených více knih. V současné době dočítám knihu Markéty Pilátové Má nejmilejší
kniha. Příjemným překvapením pro mne byla vzpomínka na listopad 1989 od Magdaleny Platzové
Máme holý ruce. A snažím se číst i mladé autory, naposledy to byla novinka od Ondřeje Macla
Výprava na ohňostroj.

Víte, že Knižní festival Ostrava 2020 navštívilo více než 9000 návštěvníků (a my jsme byli při tom)?

SOUTĚŽ O NOVÝ VÝZNAM ZKRATKY MSVK
Právě na Knižním festivalu jste si mohli zasoutěžit, pokud jste napsali nový význam zkratky MSVK
(Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě). Celkem nám napsalo svůj návrh 595 návštěvníků
festivalu. Některé nápady byly velmi zdařilé, co myslíte? Hlasování o nejlepší slogan proběhne na
sociálních sítích do konce března.
Miluji svůj vypůjčený knihosvět. Mám se velmi knižně. Miluji snít v knihovně. Mám srdce
v knihovně. Moje SMART vědecká knihovna. Mlaskám slastí v knihovně. Máme skvělý výběr knih.
Mému světu vládnou knihy. Malý svět velkých knih. Mé sny vyplní knihovna. Moudrost slov
vypůjčených knih. Malý symbol velké knihovny. Moudří spisovatelé vytváří knihy. Mozek se
vzmuží knihou. Miluji, studuji, vím, knihuji. Mladým, starším vždycky knihu. Místo smartphonu
vezmi knihu.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Naše tipy tentokrát směřují k vybraným regionálním e-knihám, které jsou na webových stránkách
knihovny volně ke stažení v různých formátech. Seznam všech najdete zde.

CESTA OSTRAVANA DO AMERIKY LETA PÁNĚ 1893
Vilém Jičínský
Vyprávění o cestě do Ameriky, kterou na konci 19. století podnikl přední český báňský
odborník Vilém Jičínský. Navštívil velkoměsta na východním pobřeží USA a světovou výstavu
v Chicagu, ale i Niagarské vodopády či Kanadu. Své zážitky líčí s humorem a velkým
pozorovacím talentem.

PÁN LYSÉ HORY
František Sláma
Historický román o životě slezského zbojníka Ondřeje Fucimana z Janovic, zvaného Ondráš,
je barvitým vylíčením skutků tohoto lašského hrdiny v boji proti frýdecké vrchnosti. Ondráš,
chudým lidem oslavován a vrchností zavrhován, se svou skupinou bojoval proti
nespravedlnosti, která byla uplatňována na poddaných.

BOŽÍ ZEMĚ: POHÁDKY LAŠSKÉHO LIDU
Karel Dvořáček
V souboru osmnácti pohádek, které obohatily českou národopisnou tvorbu, je přiblížen
charakter lašského kraje a jeho obyvatel. Pohádky, které si na samotách v tajemných
beskydských lesích a tamních malebných údolích vyprávěly celé generace, jsou určeny nejen
dětem, ale i dospělým.

ZE STARÝCH I NOVÝCH ZÁPISŮ SOUDNÍCH A JINÉ ČRTY KRIMINALISTICKÉ
Antonín Glos
Sbírka případů především z oblasti moravské a slezské kriminologie byla určena nejen
odborným a úředním kruhům, ale i laické veřejnosti. Přibližuje mimo jiné pohledy na
kriminalitu z historického hlediska od 16. do počátku 20. století. Seznamuje i s dalšími
trestněprávními náležitostmi či legislativními opatřeními dané doby.

POLSKÁ OSTRAVA A OKOLÍ
Karel Jaromír Bukovanský
Stručný popis dějin Polské (dnešní Slezské) Ostravy od první písemné zmínky v listině
papeže Řehoře IX. z roku 1229 do roku 1878. Autor se podrobněji zabývá místním kostelem
a jeho vybavením, školou či hornickými koloniemi a těžbou uhlí. Krátce zmiňuje také další
památky a památná místa Polské Ostravy a jejího okolí.

UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte nás sledovat na webu a sociálních sítích! Téměř denně zveřejňujeme novinky,
které vám mohou pomoci snadněji zvládnout současné nelehké období.

