
  

Newsletter MSVK duben 2017 

Vážení čtenáři, 

v aprílovém měsíci jsme se rozhodli vytvořit zpravodaj trochu jinak. Najdete zde informace vážné 

i nevážné, pravidelné rubriky budou mít občas nezvyklý obsah i rozsah. Hlavně věříme, že se nám 

podaří přenést na vás i část naší jarní nálady. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

2. 3.-4. 5. 2017 

KRÁSA A TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ III. 

Výstava faksimilií vzácných středověkých tisků, kurátor Marek Zágora. 

  

3.-30. 4. 2017 

THE TAP TAP NAČERNO 

Výstava vtipů známých kreslířů v nejtemnějších odstínech černé komunikuje o vážných věcech 

s nadhledem. 

  

5. 4. 2017 v 17.00 

Knihovnické středy 

Libor Bednář / SRÍ LANKA 

Po stopách dávných paláců, svatyní, klášterů a za přírodou „Cejlonu“. Cestopisná přednáška.  

19. 4. 2017 v 16.30 

 

Knihovnické středy 

Marek Zágora / KRÁSA A TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ 

Přednáška a komentovaná prohlídka aktuální výstavy. 

  

25. 4. 2017, 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ  

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 

  

26. 4. v 17.00 

VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ 

Beseda a infosetkání se zájemci o dobrovolnictví v zahraničí. Prezentuje účastnice workcampů 

Lenka Fiřtová a INEX – Sdružení dobrovolných aktivit z. s. 



  

NOVINKA… Čtenářka roku 2016 

V naší knihovně se stalo hezkou tradicí vyhlašovat při příležitosti Března – měsíce čtenářů 

nejlepšího čtenáře předchozího roku. V letošním roce jsme vyhlásili vítěze již počtvrté, ale 

poprvé byla oceněna žena. Čtenářkou roku se stala Pavlína Majerová, která si v roce 2016 

vypůjčila neuvěřitelných 350 knih. 

3x SE ČTENÁŘKOU ROKU 2016 

Namísto známé ostravské osobnosti jsme tentokrát 

požádali právě čtenářku roku 2016 Pavlínu 

Majerovou, aby nám prozradila něco o sobě, čtení, 

knihách a knihovnách. 

Jaký je Váš nejsilnější čtenářský zážitek? 

Vyhledávám knihy, které mě dokážou vtáhnout do děje, u čtení přestane existovat prostor a čas, 

nastane splynutí čtenáře a protagonisty. Nejsilnějším zážitkem je, když ve mně kniha vyvolává různé 

emoce. Lisa Jackson to spolehlivě dokáže.  

 

Četba je Pavlíniným velkým koníčkem. Ke čtení ji přivedla maminka, se kterou chodívala odmala do místní 

knihovny v obci, kde bydlí, na což moc ráda vzpomíná. Později navštěvovala i více knihoven současně, aby 

našla vše, co pro své studium českého jazyka potřebovala. V té době, asi od roku 2010, začala 

navštěvovat i naši knihovnu a už jí zůstala věrná. 

V současné době pracuje Pavlína jako učitelka na prvním stupni základní školy a všechny své žáčky vede 

tvůrčím způsobem a nenásilně k lásce ke knihám a četbě. Vede také Dílny čtení, které si jak děti, tak jejich 

rodiče nemůžou vynachválit. Například v předvánočním čase vypracovala rodičům TOP 10 nejlepších titulů 

pro holky i kluky, které se staly vítanou inspirací na vhodný dárek pro jejich ratolesti. 

Paní Pavlíně vyhovuje, že si u nás může vypůjčit nejen odbornou literaturu, kterou využívá k přípravě 

výuky, včetně učebnic a rukodělných návodů pro další inspiraci. Půjčuje si také vzdělávací literaturu 

a audio pomůcky pro výuku angličtiny anebo si ráda ve svém volném čase odpočine u dobré detektivky či 

thrilleru angloamerických autorek. Vyhovuje jí on-line katalog, který umožňuje objednat si knihy v klidu 

domova a vyzvednout si je během krátké chvilky v půjčovně. Vyzdvihuje především rychlost, s jakou jsou 

nové knihy pořizovány a zpracovávány do katalogu. Rovněž jsme ji v minulém roce potěšili navýšením 

počtu výpůjček na 25 dokumentů a možností prodloužení doby zapůjčení až na jeden rok. Naopak 

postrádá ze strany knihovny adresné e-maily či SMS zprávy o změnách provozní doby, mimořádných 

událostech apod. 

Takže další výzva pro naši knihovnu. 

 

 A nakonec jsme Pavlíně položili naše obvyklé tři otázky: 



  

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

Čtení mám ráda odmalička, zajímavé knihy ráda doporučuji svým známým. Knihovna mi nabízí 

širokou nabídku knih. 

  

Jakou knihu byste doporučila? 

Můj oblíbený autor je Hugh Howey. Doporučila bych jeho trilogii Silo (Silo, Turnus, Prach). 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Digitální knihovna Moravskoslezského kraje 

Pokud se zajímáte o historii našeho regionu, rádi bychom vás upozornili na možnost studovat staré 

knihy, noviny a časopisy také v elektronické podobě, a to prostřednictvím Digitální knihovny 

Moravskoslezského kraje. 

Naše knihovna se již od roku 2005 věnuje digitalizaci dokumentů především z 19. a první poloviny 

20. století, které jsou významné pro dějiny obcí, měst i regionálních celků dnešního 

Moravskoslezského kraje. Nedigitalizujeme pouze své fondy, ale také publikace uložené v dalších 

institucích regionu – muzeích, archivech, jiných knihovnách apod. Digitální knihovna tak nabízí 

unikátní možnost přistupovat z jednoho místa k více než 600 000 stran dokumentů. 

Dostupná je přes odkaz, který najdete na titulní obrazovce našich webových stránek. Musíme však 

respektovat autorský zákon, a tak ne všechny plné texty jsou volně přístupné. Chráněné dokumenty 

(ty, u nichž ještě neuplynulo 70 let od smrti autora) si ale můžete prostudovat na počítačích 

v  prostorách naší knihovny. 

Víte, že již od října 2015 doplňujeme do KNIHOBUDKY v železniční stanici Ostrava 

hlavní nádraží každý týden přibližně 80 knih? 



  
ZE ZÁKULISÍ 

 

Reprografická dílna 

Mnozí z vás využívají naši reprografickou dílnu pro kopírování, tisk dokumentů či jejich laminaci. Toto 

pracoviště však plní také jinou roli. Je vybaveno knihařským lisem, elektrickou i ruční řezačkou, 

zařízením pro kroužkovou vazbu i strojem pro lepenou vazbu knih. To vše je nutné, aby dokumenty, 

které si půjčujete, byly v co nejlepší kvalitě. Periodika a knihy se při půjčování opotřebovávají, ničí se 

jejich vazba. Občas v nich chybí listy nebo jsou potrhané, výjimkou nejsou ani knihy pokousané od 

zvířecích miláčků či polité neidentifikovatelnými tekutinami. V tom okamžiku nastupují pracovnice 

reprografické dílny, aby vrátily knize v maximální míře její původní podobu a mohla dále sloužit 

čtenářům. 

Další funkcí pracoviště je skenování obálek a obsahů dokumentů vydaných regionálními nakladateli 

do online katalogu. Pracovnice reprografické dílny se také podílí na prezentaci knihovny (tisk plakátů, 

letáčků, dárkové poukazy, příprava výstav apod.). Najdete je za ústřední půjčovnou a registrací 

v pravém křídle radnice. 

…A ZNÁTE TYHLE O KNIHÁCH? 

Mladá žena v knihovně: 

„Prosím vás, kde najdu knihu o manželském štěstí?“ 

„Zkuste oddělení pohádek nebo fantasy.“ 

  

Jednou se zeptali významného spisovatele, které knihy měly na něho v životě největší vliv. 

„Byla to především kuchařská kniha mé matky a pak šeková kniha mého otce.“ 

  

Vážený pane, žádáte mne o radu. Přečetl jsem si rukopis Vašeho románu a mohu Vám 

odpovědně říci: Jezte víc ryb! Obsahují fosfor, který podle mínění lékařů napomáhá rozvoji 

inteligence. Soudím, že by Vám stačily dvě velryby střední velikosti. 

S pozdravem 

Mark Twain 

  

Věnuji tuto knihu své drahé ženě a milé dceři, bez jejichž neúnavné pomoci a ochotných rad 

bych ji napsal dvakrát dřív. 

P. G. Wodehouse 



  

STOJÍ ZA PROZKOUMÁNÍ 

HANDICAP 

 

The Tap Tap načerno 

Skupina The Tap Tap složená ze studentů a absolventů Jedličkova ústavu v Praze funguje již 16 let 

a během tohoto období vydala pět alb. Jejím nejznámějším songem je Řiditel autobusu, ve kterém 

uslyšíte Vojtu Dyka, Xindla X a také Dana Bártu. 

V roce 2014 vytvořili autoři časopisu Sorry Douša, Fefík, Hrdý, Koštýř, Rakus, Setík a Vrána putovní 

výstavu černého humoru, kterou si během dubna můžete prohlédnout i v naší knihovně. Všechny 

vybrané vtipy prošly tvrdou cenzurou členů kapely The Tap Tap. Nejtemnější odstín černé legrace je 

tedy opravdu spolehlivě zaručen. 

Výstava bude ke zhlédnutí ve studovně v pravém křídle radnice od 3. do 30. dubna 2017. 

Voňavé přání (patentováno v roce 2006) 

 

Technické řešení se týká skládaných poštovních 

přání či blahopřání k různým příležitostem 

vkládaných do obálek. Rozšířením klasických 

tištěných přání je voňavé přání. To je tvořené 

dvojlistnou skládankou a aromatickou visačkou 

uloženou ve tvarovaném výseku ve vnitřní části 

přání. Takový dárek jistě potěší všechny 

milovníky různých vůní. 

K prostudování  zde.  

 

Tentokrát vám knihovníci nabízí k prozkoumání zajímavé patenty a užitné vzory, na které se rovněž 

můžete informovat v knihovně, v oddělení speciálních fondů. 

Technické řešení se týká skládaných poštovních přání či blahopřání k různým příležitostem 

vkládaných do obálek. Rozšířením klasických tištěných přání je voňavé přání. To je tvořené 

dvojlistnou skládankou a aromatickou visačkou uloženou ve tvarovaném výseku ve vnitřní části 

přání. Takový dárek jistě potěší všechny milovníky různých vůní. 

K prostudování  zde. 

 

http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0017/uv017046.pdf
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0017/uv017046.pdf


  Ochranný návlek na vlasy (patentováno v roce 2012) 

 

Dosud se k ochraně vlasů používají různé pokrývky hlavy, 

které však nikterak nechrání vlasy splývající mimo pokrývku. 

Řešením této problematiky může být ochranný návlek na 

vlasy. Ten ochrání vlasy před nepříznivými povětrnostními 

podmínkami či jinými negativními vlivy, jako je např. prach. 

Návlek může být vyroben z různých materiálů, například 

z voděodolného materiálu, či pro příslušníky hasičského 

sboru z ohnivzdorných materiálů). 

K prostudování  zde. 

Ruční kabelka s osvětlovacím zařízením  

(patentováno v roce 1947) 

 

Snad každé ženě už se stalo, že nemohla ve své kabelce 

najít klíče či rtěnku. Přesně pro tyto chvíle je zde skvělá 

ruční kabelka s osvětlovacím zařízením. Podobné návrhy se 

již objevily, ovšem jejich nevýhodou bylo snadné poškození 

žárovky. Podle tohoto vynálezu se odstraní zmíněná 

nevýhoda tím, že se žárovka umístí v pouzdru opatřeném 

na obou stranách reflektory s otvory. 

K prostudování  zde. 

Dekorativní náhrdelník pro zavěšení rychloupínacího 

zařízení s mobilním telefonem (patentováno v roce 2006) 

 

Až doposud se odložení mobilního telefonu, v případě jeho 

nepoužívání, provádělo činnostmi jako např. zasunutím 

mobilu do držáku, položením mobilu na stůl či odkládací 

plochu, uschováním mobilu do kapsy či kabelky apod. Nyní 

ale existuje řešení pro všechny krásychtivé dámy. 

Dekorativní náhrdelník pro zavěšení rychloupínacího 

zařízení s mobilním telefonem plní funkci závěsu na mobilní 

telefon a zároveň slouží jako módní doplněk. 

K prostudování  zde. 

http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023293.pdf
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/76/76003.pdf
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0016/uv016362.pdf


 

Hůl, jejímž rozložením se vytvoří sedadlo  

(patentováno v roce 1936) 

 

Předmětem vynálezu jest hůl, jejímž rozložením se vytvoří 

sedadlo s otočným sedátkem. Spodní část hole se dá 

rozložit do trojnožky a horní část vytvoří sedátko. Při 

dlouhých procházkách se tak můžete kdykoliv posadit 

a odpočinout si. 

K prostudování  zde. 

PŘIPRAVUJEME 

 

Čas utíká jako zběsilý a my se již připravujeme na další Ostravskou muzejní noc, která letos 

proběhne v sobotu 10. června. Téma pro tento rok – Ostravská pevnost BookYard. A přijít může 

jen ten, kdo má pro strach uděláno! 

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/56/56412.pdf

