
  

Newsletter MSVK červenec / srpen 2017 

Vážení čtenáři, 

všichni se již těšíme na dovolenou a dobré čtivo v zavazadle je určitě samozřejmostí. Ať už se 

chystáte navštívit Lužické hory, Pálavu nebo Maledivy, neuděláte chybu, když sáhnete 

do nepřeberného množství průvodců a map, které nabízí naše knihovna. A pro lepší jazykovou 

zdatnost vám tentokrát v newsletteru představíme několik knižních pomocníků, které vás připraví na 

všechny možné i nemožné situace. 

Celá redakce vám přeje, aby vaše dovolená byla bez zádrhelů a přesně podle vašich představ. 

Krásné léto! 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

1. 6.-30. 7. 2017 

JAROSLAVA VANĚČKOVÁ / STROMY 

Výstava fotografií s přírodními motivy, studovna. 

  

3. 7.-1. 9. 2017 

MÓDA Z ROMÁNŮ / Známé literární hrdinky v dobovém oděvu 

Výstava panenek ve spojení s literárními předlohami, vestibul knihovny. 

  

21. 8.-30. 9. 2017 

MARTIN ŠTECHER / Ukrajina, Moldavsko – země blízké i vzdálené 

Výstava fotografií, studovna. 

  

Letní otevírací doba pro všechna oddělení 

  

Pondělí             10.00-18.00 

Úterý                  9.00-16.00 

Středa              10.00-18.00 

Čtvrtek               9.00-16.00 

Pátek                 9.00-16.00 

Sobota               zavřeno 

  

Ve dnech 7. 7. a 7.-18. 8. bude knihovna z technických důvodů uzavřena.  

Děkujeme za pochopení. 



  

NOVINKA… Nové vedení knihovny 

Dne 10. července 2017 předá Ing. Lea Prchalová štafetový kolík vedení knihovny své 

nástupkyni PhDr. Libuši Foberové, Ph.D. 

Ing. Prchalová vedla knihovnu úspěšně 22 let. Za jejího působení byla mimo jiné knihovna 

plně automatizována, byla vybudována Digitální knihovna Moravskoslezského kraje 

a  MSVK se stala krajskou knihovnou. 

 

V další rubrice vám v krátkosti představíme novou paní ředitelku. 

3x S LIBUŠÍ FOBEROVOU 

Libuše Foberová působí na Filozoficko-přírodovědecké 

fakultě Slezské univerzity v Opavě. Dlouhé roky byla 

vedoucí oddělení knihovnictví a tajemnicí Ústavu 

bohemistiky a knihovnictví. Je výkonnou redaktorkou 

časopisu DUHA, který přináší informace o knihách 

a knihovnách z Moravy, a redaktorkou univerzitního 

časopisu Acta Universitatis Lodziensis. Folia Libroru 

Uniwersytetu Łódzkiego. Dříve pracovala také jako 

vedoucí Útvaru služeb v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 

a několik let byla ředitelkou Knihovny Matěje Josefa 

Sychry ve Žďáře nad Sázavou. 

Zajímavostí je, že knihovnou, v níž začínala, je právě 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, jejíž 

ředitelkou byla s účinností od 10. 7. 2017 jmenována. 

Jaký je Váš nejsilnější čtenářský zážitek? 

Literární zážitek obvykle doprovází přídavná jména jako úžasný, nezapomenutelný, napínavý, 

výjimečný, hluboký ad. Literární věda nedefinuje literární zážitek. Pro mě splývá se zážitkem 

estetickým. Kdybych mohla, poděkovala bych básníkům za všechno krásné. Miluji verše, ráda si je 

čtu nahlas a některé umím i zpaměti. Vyvolávají ve mně silný estetický zážitek. Mou oblíbenou 

knihou, ke které se ráda vracím, je sborník Radovana Lukavského Moje nejmilejší verše, vydaný 

v roce 1996 nakladatelstvím Petrklíč. 

Díky mé sedmileté neteři Karolínce jsem se znovu vrátila k pohádkám. Čtu jí je večer před spaním 

a myslím, že se na ten rituál těším více než ona. Právě čteme Putování za švestkovou vůní od 

Ludvíka Aškenazyho. Vracím se tak do svého dětství, kdy mi četla pohádky maminka. Pohádky 

mám ráda dodnes, např. Pohádky bratří Grimmů s ilustracemi Heleny Zmatlíkové jsou kouzelné. 

Ráda bych se podělila o jeden skutečně zvláštní čtenářský zážitek. Ve žďárské knihovně jsem 

organizovala v roce 2003 akci Velké společné říjnové čtení. Hlasité nonstop předčítání úryvku 

z jakéhokoliv díla autorů české literatury, a to v celkové době konání akce deset hodin. Četli čtenáři, 

knihovníci i starosta města. Společné čtení bylo pro mě snad nejsilnějším čtenářským zážitkem, 

jaký jsem kdy zažila. Četla jsem povídku „Sbírka známek“ od Karla Čapka. Všimla jsem si, že 

v první řadě sedí starší paní a po tváři se jí koulejí slzy. Sdílené emoce a estetické zážitky jsou 

mnohem silnější a nezapomenutelné. 

 



  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Půjčování hudebních CD 
 
V minulých číslech newsletteru jsme vám představili některé zvláštní typy dokumentů, které – kromě 

knih – najdete v naší knihovně. Tentokrát jsou na řadě hudební CD. 

Naše knihovna sice nemá klasické hudební oddělení, ale to neznamená, že byste si u nás nemohli 

vypůjčit hudební nahrávky. V oddělení speciálních fondů je pro vás k dispozici téměř 8500 CD, která 

si můžete zapůjčit na týden domů. Nabízíme hudbu napříč všemi žánry – vážnou, populární, 

rockovou, jazzovou, lidovou, máme nahrávky muzikálů, world music či country atd. Nakupujeme 

české i zahraniční interprety. Každoročně se snažíme naši sbírku aktualizovat například o CD 

zpěváků, zpěvaček a skupin vystupujících na festivalu Colours of Ostrava či o nahrávky, které získaly 

hudební cenu Anděl. 

Hudební CD si můžete vyhledávat a objednávat prostřednictvím online katalogu stejným způsobem 

jako běžné knihy. Pro výběr zvolte druh dokumentu Zvukové dokumenty. 

A na závěr malé upozornění – zvukové nahrávky mohou být v českých knihovnách vzhledem 

k licenčním podmínkám půjčovány až 9 měsíců po vydání. 

Jaký máte vztah ke knihovnám a knihám? 

Tím, že žiju na více místech, mám čtenářský průkaz v několika knihovnách. Jednak navštěvuji novou 

krásnou Ústřední knihovnu Slezské univerzity v Opavě, kde se o mě starají zvlášť pěkně. Dále 

navštěvuji Moravskou zemskou knihovnu v Brně, kterou mám velmi ráda. Když pobývám ve Žďáře 

nad Sázavou, jezdím do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Tam ráda navštěvuji 

studovnu, kde si čtu časopisy, a půjčovnu knih, protože mají kvalitní fond. Také vydávají časopis 

Knihovnický zpravodaj Vysočiny, který jsem v roce 2000 založila. V neposlední řadě navštěvuji 

Městskou knihovnu v Orlové, kde bydlím a která se mi líbí. Na knihovnické akce vyrážím do Českého 

Těšína do literární kavárny AVION Městské knihovny Český Těšín, kde panuje skvělá atmosféra. 

Úžasné paní knihovnice pořádají krásné a zajímavé akce nejen literární. Se studenty jezdím na 

exkurze po knihovnách u nás a v zahraničí a musím říct, že máme u nás velmi krásné a inspirující 

veřejné knihovny: Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, Regionální knihovnu v Karviné, Knihovnu města 

Ostravy, Městskou knihovnu Třinec, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín, Národní technickou 

knihovnu v Praze ad. Při mém cestování nejen u nás, ale i v zahraničí navštěvuji mimo jiné knihovny 

a vždy mě něco zaujme, překvapí a inspiruje. Nejvíce mě dojímá vstřícnost knihovníků, kteří se 

ochotně a neúnavně věnují každému, kdo má zájem poznat jejich knihovnu a jejich práci. 

Knihy mě obklopují doma, v práci, knihy miluji a život bez nich si neumím představit. Co existuje 

lidstvo, lační po příbězích; dobrodružných, zamilovaných, ale i docela obyčejných. Příběhy se nám 

nikdy neomrzí. Nic nenahradí ty chvilky, když si čtu – ve vlaku, v čekárně u lékaře, ale i doma 

v posteli nebo na zahradě, u vody i jinde. Čtení je činnost, která nás provází po celý život. Žádnou 

jinou činností si tak nerozšíříte slovní zásobu jako četbou. Neznám vzdělaného člověka, který nečte. 

Svět knih je tak pestrý, že si v něm každý najde, co ho zajímá. Kniha není jen obsah, ale i umělecký 

artefakt. Nikdo nic lepšího nevymyslel a ani nevymyslí. 

Jakou knihu byste doporučila? 

Asi Bibli. Bible je kniha knih, je naše společné kulturní a duchovní dědictví. Velmi málo lidí, 

i vzdělaných, ji ve skutečnosti četlo. Zajímavý je projekt Celonárodní čtení Bible. 



 

  

Víte, že si každý čtenář naší knihovny vypůjčí průměrně 47 knih ročně? 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Co se děje v knihovně, když je o prázdninách zavřeno 
 
Každoročně v srpnu bývá naše knihovna dva týdny pro veřejnost uzavřená – letos od 7. do 18. srpna. 

Možná se domníváte, že máme v knihovně celozávodní dovolenou. Není tomu tak, tyto dva týdny 

jsou intenzivně využity k pracím, které nemůžeme dělat při plném provozu. V této době stěhujeme 

knihy a časopisy ze skladiště pod Novou radnicí do skladů umístěných v jiných částech Ostravy. 

Potřebujeme si totiž uvolnit místo pro nové knihy. Letos musíme přestěhovat 1300 metrů knih ze 

skladu na Hynaisově ulici do skladu v Kunčičkách. Důvodem tohoto stěhování jsou nevyhovující 

podmínky budovy na Hynaisově ulici. 

Knihy po dobu uzavření knihovny můžete vracet prostřednictvím biblioboxu. Knihy, na kterých není 

rezervace, budou z vašeho konta ihned odepsány. Knihy požadované dalšími čtenáři budou 

odepsány až první provozní den po otevření knihovny. Během uzavření knihovny nebude možné si 

objednávat knihy, časopisy apod. 

 

Dobrou zprávou je, že e-knihy distributorů eReading a Flexibooks si budete i v době uzavření 

knihovny moci půjčovat za běžných podmínek. 

…A ZNÁTE TYHLE O KNIHOVNÁCH? 

Blondýnka přijde do knihovny, aby si vypůjčila knihu. O několik dní později ji přijde vrátit. 

„Ta knížka byla velmi nudná,“ říká knihovnici, „měla příliš mnoho postav a příliš mnoho čísel, 

takže ji vracím.“ Knihovnice se otočí na kolegyni: „Tak tady je ten náš ztracený telefonní 

seznam!“ 

  

Manželům Kupkovým se po deseti letech manželství pokazila televize. 

„Rozsviť,“ řekne manžel a vezme do ruky knihu. 

„Ty umíš číst?” vykřikne překvapená manželka. 

 

Knihkupec vychvaluje novou encyklopedii: 

„Kupte, neprohloupíte. To je hotový poklad. Dozvíte se z ní všechno, co potřebujete!“ 

„Tak to ještě neznáte moji ženu,“ oponuje zákazník, „od té se dozvím i to, co nepotřebuji!“ 

 

Prodavačka v knihkupectví nabízí zákazníkovi: 

„Právě jsme dostali druhé vydání Shakespeara!“ 

„Ale neříkejte,“ diví se zákazník, „on už zase píše?“ 



    

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

HANDICAP 

 

Registrace pro zrakově handicapované uživatele 
 
Naše knihovna začala budovat fond pro nevidomé a slabozraké v roce 2007. K dnešnímu dni si 

čtenáři mohou vybrat z téměř 6000 audioknih (z toho přes 4000 vydala Knihovna a tiskárna pro 

nevidomé K. E. Macana v Praze) a z cca 800 titulů v Braillově písmu. Čtenáři si mohou dokumenty 

vypůjčit osobně v oddělení speciálních fondů, případně využít zásilkovou službu či požádat člena 

rodiny nebo kamaráda o vyzvednutí (pro tento případ je potřeba doložit plnou moc) a vrácení 

dokumentů. 

Podmínkou vypůjčení dokumentů domů je platná registrace v knihovně. Při registraci je potřeba 

předložit občanský průkaz a také průkaz ZTP/ZTP-P nebo potvrzení od lékaře či organizace pro 

zrakově handicapované. Registrace je zcela zdarma. 

CHORVATŠTINA – CESTOVNÍ KONVERZACE 

 

Chystáte se do Chorvatska a rádi byste se naučili alespoň 

základní slovíčka? Pak právě pro vás je připravena kniha 

z edice Český cestovatel Chorvatština – cestovní konverzace! 

Kniha obsahuje 32 témat k snadnému dorozumění, více než 

500 konverzačních obratů s výslovností, samostudium formou 

poslechu a opakování. Součástí knihy je také CD 

s poslechovými cvičeními. 

K vypůjčení zde. 

Připravujete se na dovolenou, ale máte strach, že se v cizině nedomluvíte? Tak právě pro vás jsme 

připravili 5 tipů na jazykové příručky na cesty! S těmito tituly se na svých prázdninových putováních 

neztratíte.  

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000058093


    

ANGLIČTINA NEJEN DO AUTA – CESTOVÁNÍ A SLUŽBY 

 

Chcete se naučit základní fráze v angličtině nebo si jen 

osvěžit slovní zásobu před dovolenou? Pusťte si Angličtinu 

nejen do auta na CD! Při poslechu si upevníte znalost slovíček 

a základních slovních spojení souvisejících s tématem 

cestování a osvojíte si praktické fráze. Tematicky členěný titul 

je určen „falešným“ začátečníkům a mírně pokročilým 

studentům.  

15 témat, 300 nejpoužívanějších slovíček, 4 hodiny angličtiny. 

K vypůjčení zde. 

CESTOVNÍ KONVERZACE V PĚTI JAZYCÍCH 

 

Budete trávit dovolenou ve více zemích, ale nechcete s sebou tahat 

tolik slovníků? Právě pro vás máme Cestovní konverzaci v pěti 

jazycích, která obsahuje 5 x 900 důležitých frází v angličtině, 

němčině, španělštině, ruštině a francouzštině. Kniha je tematicky 

rozdělená a najdete v ní fráze týkající se cestování vlakem či 

autobusem, ubytování, objednávání v restauracích, nákupů, zdraví, 

ale také základní informace o státech. 

K vypůjčení zde. 

ITALSKÝ SLOVNÍK NA CESTY 

 

Už se těšíte, až si v Itálii budete prohlížet památky, plavat 

v moři, ale zároveň víte, že buongiorno a grazie vám při 

nakupování nebo v restauraci nebude stačit? Se Slovníkem na 

cesty se určitě neztratíte! Obsahuje ilustrace znázorňující 

situace, které turisté musejí často řešit: na letišti, na nádraží, 

v hotelu, v obchodech, na policii atd. Vedle ilustrací jsou 

uvedena slovíčka i s výslovností. 

K vypůjčení zde. 

ŠPANĚLŠTINA – NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SLOVA A FRÁZE NA 

CESTY – LAST MINUTE 

 

Vybrali jste si dovolenou ve Španělsku, ale neumíte si španělsky 

objednat ani kávu? Nevadí! Tato přehledná, tematicky uspořádaná 

publikace shrnuje slovní zásobu a fráze, které vám dodají jistotu 

během cestování – snadno se domluvíte na letišti, objednáte si 

taxíka či pronajmete auto, ubytujete se v hotelu, zeptáte se na 

zajímavosti v okolí, koupíte si, co opravdu chcete, a obstojíte i při 

řešení problematických situací. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000571203
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000054930
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000659919
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000602534


 
UPOZORNĚNÍ 

 

Během srpna a září bude probíhat rekonstrukce výtahů ve skladišti na Macharově ulici. V této době 

nebude možné si půjčovat knihy a časopisy, které jsou v tomto skladu uloženy. 

 

Děkujeme za pochopení! 


