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Milí čtenáři,
stejně jako říjen také listopad bude v knihovně velmi rušný a budou zde probíhat četné události, které
tak úplně do tichého provozu knihovny nezapadají. Rádi bychom vás proto požádali o trpělivost
a pochopení, protože, jak dále uvidíte, většina z pořádaných akcí je určena pro veřejnost a určitě stojí
za návštěvu.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
27. 10. 2018, 14.00
OSLAVY 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Slavnostní předání zrekonstruované půjčovny čtenářům za účasti významných hostů. Zároveň se
uskuteční vernisáž výstavy PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ s jedinečnou příležitostí vidět
rozsáhlou výstavu v jednom celku. V tento den bude pro nové čtenáře registrace na půl roku zdarma!
27. 10.–30.11. 2018
PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ I.
Výstava představí dobové materiály z období první republiky seznamující s významnými osobnostmi
knihovnictví našeho regionu, s provozem knihoven a dalšími zajímavostmi.
1. 11.–31. 12. 2018
LÍNÁ HLAVA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Výstava knih, hlavolamů a časopisů z fondů knihovny vhodných pro domácí mozkovou posilovnu.
6. 11. 2018, 15.00–17.00, oddělení speciálních fondů
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR – Zachraňujeme staré knihy
Ukázky měření kyselosti starých tiskovin, exkurze na pracovišti digitalizace, představení audioknih
a e-knih vydávaných knihovnou.
7. 11. 2018 v 16.00, půjčovna
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR – Seznamte se s digitálním knihovním asistentem
Exkurze do běžně nepřístupných prostor s ukázkou techniky, která pomáhá knihovníkům.
11. 2018 v 17.00
Martin Jemelka / OSOBNOSTI MEZIVÁLEČNÉ OSTRAVSKÉ POLITICKÉ SCÉNY
Přednáška bude věnována významným osobnostem meziválečné Velké Ostravy a Ostravska, které
usedly v lavicích Národního shromáždění Republiky československé.

21. 11. 2018 v 16.30
Eva Špačková / NOVÉ BYDLENÍ
Přednáška se zaměří na architekturu bydlení a vybavení interiérů v období po roce 1918
v Československu, kdy patřila naše země na přední místo ve světě v těchto oborech. Budou
představeny některé významné obytné stavby z této doby a jejich autoři.
27. 11. 2018, 16.00–20.00
DESKOHRANÍ
Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů.

NOVINKA … Informační lekce o službách knihovny pro veřejnost
Od listopadu jsme pro čtenáře připravili novou službu, tzv. Knihovnické lekce. Každé první
úterý v měsíci vás kolegyně v poradně naučí prakticky a efektivně vyhledávat v online
katalogu, ukáží vám různé „vychytávky“, jak se co nejrychleji dostat k žádané informaci.
Poradí vám rovněž s půjčováním e-knih či podají veškerý výčet služeb, které můžete
v knihovně využívat. Knihovnické lekce se budou konat vždy v konkrétní úterý dopoledne
od 10.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00. Služba bude zahájena již 6. 11. 2018.
Na vaše dotazy vám samozřejmě odpovíme i mimo tyto lekce.
Nebojte se zeptat, jsme tu pro vás.

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Mgr. Kateřina Barcuchová
Kateřina Barcuchová je ostravskou rodačkou. Vystudovala obor
historie-muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě a ještě za
studíí nastoupila do Ostravského muzea. Zde nejprve pracovala
jako dokumentátorka, po ukončení vysoké školy jako historička
a správkyně sbírek skla, keramiky, hodin, faleristiky a varií. Tato
práce je rovněž jejím koníčkem. Ráda chodí po horách
a navštěvuje české i světové památky.

Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Asi nejsilněji na mě zapůsobily, když mi bylo -náct, dvě knihy, které si v sobě pořád uchovávám. První
je od Ludmily Vaňkové Mosty přes propast času. Ne, že bych se poprvé setkala se sci-fi a fantasy, ale
zaujal mě její výklad světových dějin. Druhá kniha je Jméno růže od Umberta Eca, které jsem se
snažila porozumět, a proto jsem ji četla asi 2 měsíce. Je to nejdéle, co jsem kdy nějakou knihu četla.
Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Navštěvuji městskou knihovnu v Moravské Ostravě, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu a knihovnu
Ostravského muzea. Ráda se procházím kolem regálů zaplněných starými knihami. Kvůli své práci,
jsem historička, také bádám v digitálních knihovnách. Na tom mě baví, že si sedím v teple ve svém
obývacím pokoji a mohu si prohlížet třeba zdigitalizovaný rukopis uložený ve francouzské národní
knihovně v Paříži.

Jakou knihu byste čtenářům doporučila a co právě čtete?
Čtu hlavně odbornou literaturu. Když si chci odpočinout, sáhnu ráda po fantasy, detektivkách nebo
červené knihovně. Mám ráda např. Roberta van Gulika a jeho detektivky se soudcem Ti.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Nové webové stránky
V příštím roce chystáme v naší knihovně spuštění nových webových stránek. Stránky by měly mít
jednoduchý a intuitivní design jen s nejnutnějšími a nejpotřebnějšími informacemi. Jejich funkce
a vzhled by měly odpovídat nejenom současným trendům, ale především potřebám čtenářů
a návštěvníků knihovny. Rádi bychom vás proto požádali o váš názor a připomínky. Pište je prosím
na e-mail stehlikova@svkos.cz nebo je můžete vhodit do připomínkového boxu umístěného naproti
šatny.

Víte, že Festivalu ostravských knihoven se zúčastnilo v letošním roce 905 aktivních
návštěvníků? Naši knihovnu navštívilo 194 účastníků a 24 zájemců si již vyměnilo festivalovou
pohlednici s razítky za poukaz na půlroční registraci zdarma!

ZE ZÁKULISÍ
Známe nejlepší knihovníky a knihovnice Moravskoslezského kraje
Dne 10. 10. 2018 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Knihovnická K2, kterou pořádá
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Ocenění
nejlepším knihovnicím a knihovníkům předali náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a ředitelka
vědecké knihovny Libuše Foberová v sále Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště Ostrava.
Knihovnicí roku 2018 se stala Hana Pščolková z Městské knihovny Vratimov, druhé místo získala
Marie Kosková z Knihovny města Ostravy a třetí místo připadlo Zuzaně Konvičkové z klimkovické
knihovny. Udělena byla rovněž dvě čestná uznání, ta patří našemu kolegovi Bohuslavu Štverkovi
a Martině Vroblové z Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm.
Obrovský úspěch zaznamenalo moravskoslezské knihovnictví letos i na národní úrovni. Cenu
Knihovna roku 2018, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury České republiky, získaly ve všech
ategoriích knihovny z Moravskoslezského kraje. Dne 9. 10. 2018 si ocenění převzali v pražském
Klementinu knihovníci z Holasovic, Ostravy a Karviné.
Všem oceněným knihovníkům i knihovnám upřímně gratulujeme.

POZVÁNKA
Týden vědy a techniky AV ČR v naší knihovně
I v roce 2018 se naše knihovna zapojuje do největšího vědeckého festivalu v České republice –
Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Letošní, již osmnáctý ročník, se bude konat 5.–11. 11.
A co jsme si pro vás nachystali?

Hned od pondělí 5. 11. si budete moci ve vstupních prostorách knihovny prohlédnout výstavu Líná
hlava, holé neštěstí. K vidění budou ukázky hlavolamů, deskových her i knih vhodných pro domácí
mozkovou posilovnu.
V úterý 6. 11. můžete navštívit v oddělení speciálních fondů blok nazvaný Zachraňujeme historické
dokumenty. Ukážeme vám, jak měříme pH starých tiskovin (v 15.00 a v 16.00), zavedeme vás na
naše digitalizační pracoviště (v 15.30 a v 16.30) a také vám představíme regionální e-knihy
a audioknihy, které jsme vydali (v 15.45).
Středa 7. 11. bude věnována moderní technice používané v knihovně. Zveme vás na exkurzi do
našich podzemních skladů knih, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Během prohlídky vám
ukážeme, jak při své práci využíváme digitální knihovní asistenty. Exkurze začne v 16.00.
Celý program je určen široké veřejnosti a je zcela zdarma. Jste srdečně zváni.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
V listopadu se nechte unést do jiných dimenzí knihami plnými tajemna a mystiky.

ENCYKLOPEDIE MAGICKÝCH MÍST
Soňa Thomová, Zdeněk Thoma
Lákají vás dobrodružné cesty do tajuplných končin naší vlasti, kde
ožívají mýty a zjevují se nadpřirozené bytosti? Chcete na vlastní kůži
pocítit sílu a magičnost posvátných míst, která uctívali už naši dávní
předkové? Vydejte se s autory této knihy na toulky po místech možná
zdánlivě známých a všedních, skrývajících však záhady a neobyčejné
události, z nichž se vám bude tajit dech.
K vypůjčení zde.

ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH
Lorna Byrne
Autorka, moderní irská mystička, od nejútlejšího věku vídala
anděly a hovořila s nimi. Nyní poklidně žije na irském venkově.
V knize Andělé v mých vlasech, která je strhující kronikou jejího
neuvěřitelného životního příběhu, poprvé otevřeně hovoří o svých
zážitcích.
K vypůjčení zde.

NADPOZEMSKÉ ZÁHADY – OBJEVITELSKÉ CESTY NA
PODIVUHODNÁ MÍSTA
Reinhard Habeck
Podivuhodné události a udivující objevy se již od dávných dob
spojují s posvátnými místy plnými mystických sil. Všechny kultury
světa znají taková tajemná místa. Jaké síly zde však působí? Kniha
zavede čtenáře na mystická místa po celém světě. Autor se
důkladně zabývá starými, tradovanými zprávami, ale i moderními
mystérii a záhadami. Objevuje přitom pestrou paletu překvapivých
objevů, ale i skrytých, kuriózních a podivuhodných věcí.
K vypůjčení zde.

KRUHY V OBILÍ: 1 – ODHALENÝ KÓD TAJUPLNÝCH OBRAZCŮ
Eckhard Weber
Kruhy v obilí jsou fenomén, který fascinuje lidi po celém světě. Jejich
výskyt je vedle Anglie popsán každý rok na desítkách míst celé
planety. V této knize nejde v první řadě o to, aby tyto nádherné útvary
byly zdokumentovány nebo aby byl popsán stav nebo změny. Kniha
světoznámého německého badatele přináší pohled na tento unikátní
fenomén z mnoha spirituálních hledisek. V obilných kruzích se
projevují síly z vyšších světů; tyto útvary nám tedy přinášejí určité
poselství. Jsou svědectvím a důkazem existence vyšších sil, které
tímto způsobem dávají najevo svou přítomnost a inteligenci.
K vypůjčení zde.

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ. LIDOVÁ MAGIE NA MORAVSKÝCH
KOPANICÍCH
Dagmar Dobšovičová Pintířová
Práce vychází z autentických terénních výzkumů z let 1990–1992
u dvou posledních žijících bohyní na Žítkové v Bílých Karpatech,
které byly původně zpracovány jako diplomová práce. Další
terénní sběry z let 1995–1996 jsou věnovány bohyni
I. Gabrhelové. Poslední terénní výzkumy z let 2013–2014 sledují
pamětníky, kterým je toto téma blízké především v souvislosti
s jejich dětstvím. V teoretické části je rozbor jednotlivých
zaříkávání a magických praktik, dále rozbor magického obřadu
s ohledem na praktikování homeopatické a kontaktní magie.
Závěr práce je věnován logice magického myšlení a sledování
styčných bodů se současnými podobami magie u léčitelů.
K vypůjčení zde.

STÍN VĚTRU
Carlos Ruiz Zafón
Skvost mezi mysteriózními romány s tajemnou až mrazivou
atmosférou. Vypravěč a zároveň hlavní hrdina Daniel Sempere
vzpomíná na své dětství a dospívání, výrazně ovlivněné románem
Stín větru záhadného autora Juliána Caraxe. Daniel knihu získá
na tajuplném pohřebišti zapomenutých knih v den svých desátých
narozenin. Když se rozhodne po neznámém autorovi pátrat, v jeho
životě nastane nečekaný zvrat… Důležitou součást děje vytváří
kouzelná a tajuplná atmosféra katalánské Barcelony. Příběh
s prvky thrilleru, detektivky i gotického románu je světovým
bestsellerem.
K vypůjčení zde.

HASTRMAN: ZELENÝ ROMÁN
Miloš Urban
Novodobá utopie, dílo pozdního romantismu, pohádka pro lid
držený pod krkem svou vlastní politickou reprezentací – tak lze
charakterizovat Hastrmana, potenciální černou knihu
ekoterorismu… kdyby to nebyla kniha zelená. Děj románu je
rozdělen do dvou časových pásem – do období 19. století a do
současnosti. Obojí spojuje hlavní postava hastrmana, který si
vytyčil za úkol vyčistit vody na svém panství od nánosu bahna…
Vypravěčem je samotný hastrman. Je to bytost bez duše,
přírodní živel, který vždy činí to, k čemu je předurčen. Není zlý
ani dobrý, nelituje svých činů a ani nemá radost z toho, co
provádí.
K vypůjčení zde.

UPOZORNĚNÍ
Dne 28. 11. 2018 od 15.00 do 18.30 bude ve studovně probíhat workshop k architektuře knihoven
pro studenty a odbornou knihovnickou veřejnost. Z důvodu příprav budeme nuceni studovnu uzavřít
pro veřejnost již od 14.00. Pro studium a četbu prosím využijte prostory německé studovny
a oddělení bibliografie.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

