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Milí čtenáři, 

věříme, že vás bavilo setkávat se s námi každý měsíc u novinek z knihovny. Těšíme se, že se 

budeme vídat u dobrých knih a na zajímavých akcích v knihovně i v roce 2018. Přijměte v tomto čísle 

malou inspiraci, otevřete se novým zážitkům. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

UPOZORNĚNÍ… změna provozní doby 

4. 12. 2017-31. 1. 2018 

KOUZLO TVORBY JOSEFA LADY 

Knižní výstava připomínající 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí autora, malíře, karikaturisty 

a ilustrátora Josefa Lady. 

  

15. 1.-28. 2. 2018 

Kamil Übelauer / LOFOTY 

Výstava fotografií pořízených v Norsku za polárním kruhem, na malebných Lofotách. Na snímcích 

nebude chybět ani skvěle zachycená polární záře. 

 

24. 1. 2018 v 16.30 

Knihovnické středy 

Marek Zágora / TAPISERIE Z BAYEUX 

Tapiserie z Bayeux je jednou z nejvýznamnějších uměleckých památek 11. století. Přednáška 

přiblíží nejen historii ovládnutí Anglie Normany v čele s Vilémem Dobyvatelem (znázorněného na 

tapiserii), ale zároveň i příběh samotné „tapiserie“, která byla v roce 2007 zapsána jako 

dokumentační památka na seznam UNESCO Paměť světa. 

 

30. 1. 2018, 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 

Provozní doba během vánočních svátků: 

23. 12.-26. 12.        zavřeno 

27. 12.    10:00-18:00 

28. 12.      9:00-16:00 

29. 12.     9:00-16:00 

30. 12.-1. 1.         zavřeno 



   

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

RICHARD KONKOLSKI  

Richard Konkolski se narodil v Bohumíně v roce 1943. Třikrát 

obeplul zeměkouli na své jednoposádkové plachetnici Niké. V roce 

1982 emigroval – během výjimečného stavu v Polsku odplul 

s manželkou a synem ze Štětína na své lodi Niké II do Newportu 

v americkém státě Rhode Island, kde žil 33 let. Nyní žije na 

Karvinsku. Je autorem několika knih, filmů a televizních dokumentů. 

Z jeho novější tvorby připomínáme knihy Na ostrově pirátů, Obři 

oceánů: velryby a velrybáři, Karibikem na Pacifik, Bouře před 

Bermudami. 

Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich zážitků z knihovny? 

Jeden z „nezapomenutelných“ zážitků jsem měl asi v sedmi letech. Šel jsem si do městské knihovny 

vypůjčit knihu o broučcích. Měl jsem na mysli Ferdu mravence a oni mi dali Výlety pana Broučka – 

sedmiletému klukovi. Pak jsem se v knihovně neobjevil skoro rok. 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám nyní a co právě čtete? 

Byli jsme vždycky rodina knihomolů, včetně syna, takže knihovnu mám v podstatě doma – s více jak 

třemi tisíci knihami, a syn má o tisícovku více. Větší část knih jsem koupil v dražbě. V knihovně za 

účelem vypůjčení knihy jsem nebyl alespoň půl století. 

Od doby, co jsem začal před padesáti lety s námořním jachtingem, šla literatura, která by mne 

zajímala, stranou a byla nahrazena tou technickou, spojenou s námořnictvím, počasím, astronomií, 

radiokomunikací, mezinárodním právem, zdravovědou, historií, oceánografií, stavbou lodí a podobně. 

V USA jsem rovněž neměl čas na krásnou literaturu. Přečetl jsem stovky knih, ale jejich tématem byly 

daně, účetnictví, filmování, digitální věda, „kompůtery“ a instrukce ke spoustě programů a tak. Tady je 

to trochu v menším. Začal jsem od občanského zákoníku přes stavební předpisy, protože jsem stavěl 

dům. 

V současné době pracuji již na devatenácté knize, tentokráte o Galapágách, takže si každý dovede 

představit, co právě čtu. 

Foto z archivu knihovny  

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS V ROCE 2018 

Rádi bychom vás inspirovali k návštěvě knihovny i v době, kdy si nepotřebujete vypůjčit či vrátit knihy, 

přečíst nové časopisy nebo získat důležité informace pro svou práci i studium. 

Již druhým rokem u nás budete moci navštívit různě tematicky zaměřené Knihovnické středy a setkat 

se například s Arnoštem Vašíčkem, Vlastimilem Vondruškou, Evou Tvrdou a mnoha dalšími 

inspirativními hosty. Na přednáškách budeme také cestovat, třeba do Jižní Koreje a Číny. Nejedno 

dobrodružství s námi zažijete v rámci Ostravské muzejní noci. Za poznáním se vydáme během 

Ostravské noci vědců či v Týdnu vědy a techniky AV ČR. No a zajímavý program s kvízy a odměnami 

si s námi užijete také na  Festivalu ostravských knihoven. 

Sledujte naše webové stránky, facebookový profil nebo plakáty v knihovně. Aktuální informace 

získáte každý měsíc i prostřednictvím tohoto zpravodaje. Pokud chcete být adresně informování před 

každou akcí, napište nám svůj e-mail na adresu: stehlikova@svkos.cz.  

stehlikova@svkos.cz


  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Přednostní zpracování 
 

Víte, že máte možnost si knihu vypůjčit ještě v době, kdy je ve stavu zpracování? 

Možná jste si všimli, že u některých knih v online katalogu je při objednání uveden status jednotky 

„katalogizováno“. Znamená to, že kniha je v oddělení akvizice nebo katalogizace a čeká na 

zpracování, které trvá obvykle 14-21 dnů od dodání knihy. Pokud si takovou knihu objednáte, 

vytiskne se na ni v půjčovně žádanka, kniha je následně vyhledána v příslušném oddělení (akvizice či 

katalogizace) podle přírůstkového čísla a přednostně zpracována jmenným a věcným 

katalogizátorem. Následně je předána do půjčovny a čtenáři je zasláno upozornění, že je pro něj 

kniha připravena.  Celý proces trvá 1-2 dny. Protože se jedná o přednostní zpracování, nemělo by se 

stávat, že kniha zůstane nakonec nevyzvednuta. Skutečnost bývá ale občas opačná… 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Šatna, podatelna či infokoutek? 
 
Hned naproti vstupu do knihovny vás každý den vítají v šatně dvě příjemné dámy, které vám ochotně 

pomůžou s úschovou kabátů a zavazadel. A co dělají mimo tuto práci? 

Prostor šatny slouží také jako ústředna, kolegyně přepojují hovory zvenčí do knihovny. Zároveň 

přijímají, balí a odesílají většinu zásilek knihovny, slouží tedy jako podatelna a výpravna. 

V odpoledních hodinách udržují v čistotě celou vstupní část knihovny. 

Kolegyně rovněž podávají návštěvníkům základní informace o službách knihovny a pomáhají jim 

orientovat se v práci a službách jednotlivých oddělení, informují o chystaných akcích a besedách. 

Starají se rovněž o aktualizaci veřejné nástěnky a informačního stojanu s přehledem letáků a plakátů 

o kulturním dění a vzdělávacích aktivitách v Ostravě a okolí. K těmto milým dámám bohužel směřují 

jako k prvním připomínky a stížnosti návštěvníků knihovny, a proto mají vždy radost, když si naopak 

můžou vyslechnout pochvalu za zdařilou službu, milé chování knihovnic či zajímavou akci. 

Víte, že naši knihovnickou kešku už našlo celkem 263 hledačů a získala 50 bodů 

oblíbenosti? 

Jakou knihu byste doporučil? 

Nechci doporučovat své vlastní tituly. Po delší době jsem přečetl knihu od Karla Šípa – Bavič. To 

proto, že jsem se k němu chystal na vystoupení v programu Všechnopárty. Doporučuji, je zajímavá, 

ale jediná, kterou jsem v poslední době četl. Tituly, které potřebuji ke své práci, čtu povětšinou 

v angličtině a polštině, pak trochu v češtině i slovenštině – přece jen nám chybí moře a na knižním trhu 

literatura kolem něj. 



 

  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

HANDICAP 

 

Pichtův psací stroj 
 
Tento psací stroj pro nevidomé funguje na principu bodů vyražených do materiálu, které nevidomý 

vnímá hmatem. Stroj má celkem sedm kláves – šest pro body Braillovy abecedy a jednu uprostřed 

pro mezerník. Vynález přispěl k normalizaci braillského písma co do velikosti, vzájemných vztahů 

jednotlivých bodů i vzdálenosti písmen. 

V knihovně si můžete prohlédnout a vyzkoušet Pichtův psací stroj v oddělení speciálních fondů. 

Psací stroj je také určen pro vzdělávání studentů v rámci semináře Seznamte se, handicap. 

Tentokráte pro vás máme několik tipů pro chvíle pohody. 

MÝCH TISÍC ŽIVOTŮ 

Jean Paul Belmondo 

Poutavě napsaná autobiografie o výjimečném a šťastném životě 

tohoto talentovaného herce. 

Belmondo vzpomíná na své dětství, vypráví o boji, který vedl za 

svůj sen stát se hercem, otevřeně hovoří o  své životní vášni – 

boxu, rychlých autech, ztřeštěnostech a kaskadérských kouscích, 

o svých životních partnerkách a láskách, o milované rodině, 

o spolupráci s velikány filmu. Život se mu zdál vždy snadný 

a zářivý i přes všechna dramata a kruté ztráty. Ideální kniha na 

dlouhé zimní večery 

K vypůjčení zde. 

BESKYDY 

VE STÍNU LYSÉ HORY 

Petr Juřák 

 

Poutavé vyprávění o Beskydech, horách s neopakovatelným 

geniem loci. Autor píše nejen o nich, ale zvláště o jejich 

obyvatelích, historii, navíc vše doplňuje pověstmi, legendami 

a zajímavými historickými fotografiemi a pohlednicemi. Toulat se 

budete po horách, ale sestoupíte také do malebných údolí. 

Průvodci vám budou zbojníci Ondráš a Juráš, spisovatel Petr 

Bezruč, věčný rebel Jan Koloničný z Morávky nebo národní 

buditel František Sláma. A v průběhu vánočních svátků můžete 

hned některá místa i navštívit. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000725978
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000727751


 

    

VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY SHERLOCKA HOLMESE 

Sir Arthur Conan Doyle 

(audiokniha) 

 

Sherlock Holmes nezahálí ani o Vánocích. V povídce 

Modrá karbunkule totiž pátrá po tom, jak se mohl 

nesmírně vzácný drahokam ocitnout ve voleti vánoční 

husy. Druhým příběhem na CD je pak známý Spolek 

ryšavců, ve kterém Sherlock Holmes řeší případ 

rozpuštění svérázného sdružení. Sám Doyle prý tuto 

povídku zařadil v seznamu svých nejoblíbenějších 

„holmesovek“ na druhé místo. Oba příběhy načetl 

herec Petr Kostka. 

K vypůjčení zde. 

MYSTERIUM 

(desková hra) 

Mysterium je kooperativní detektivní hra pro 2-7 hráčů od 8 let, ve 

které se hráči snaží odhalit tajemství sto let staré vraždy a ulevit tak 

duši neprávem popraveného člověka. Jeden z hráčů se ujímá role 

ducha obyvatele panství, kterého v minulosti neprávem odsoudili za 

vraždu, a ostatní rolí vyšetřovatelů, kteří musí během jednoho týdne 

odhalit skutečného viníka. 

K vypůjčení zde. 

KOMPLETNÍ UTAJENÉ ZÁPISNÍKY AGATHY CHRISTIE: ZÁKULISÍ 

PROMYŠLENÝCH VRAŽD 

John Curran 

Jak nejlépe strávit Vánoce? No přece četbou klasické detektivky 

v setmělém pokoji s dobrou kávou či horkým punčem. A klasický 

detektivní příběh – to jsou přece knihy Agathy Christie. A jak tato 

královna detektivního žánru psala? Pod pokličku její tvůrčí metody 

můžete nahlédnout v knize Johna Currana, který měl možnost 

prostudovat 73 spisovatelčiných poznámkových bloků. Christie si do 

nich zapisovala své nápady a náměty na případné zápletky. Můžeme 

v nich také nalézt alternativní konce známých příběhů či povídky, které 

nebyly za spisovatelčina života publikovány. 

Na podobné téma si u nás můžete vypůjčit i Utajené zápisky Agathy 

Christie a Promyšlené vraždy Agathy Christie. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000673033
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000725641
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000492652
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000492652
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000543854
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000725969


 

    

NAHUBU 

Ondřej Ruml 

(hudební CD) 

 

Originální album Ondřeje Rumla přináší 13 skladeb, v nichž však jako 

doprovod neuslyšíte žádné hudební nástroje. Všechny hlasy a zvuky 

vytvořil interpret sám svým vlastním hlasem, ústy či tělem. Aranžovány 

jsou takto známé i méně známé písně, a to české i zahraniční, 

zahrnuto je i několik vlastních Rumlových skladeb. Proč si tímto 

unikátním CD nezpříjemnit chvíle vánoční pohody, když navíc poslední 

z písní nese název Štěstí zdraví a je tak trochu vánoční…? 

K vypůjčení zde. 

Milí čtenáři, 

přejeme vám pohodový vánoční čas a do roku 2018 vykročení tou správnou nohou. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000702940

