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Milí čtenáři,
začíná advent, období vánoční výzdoby, pěkných tradic, písniček a návštěv vánočních trhů. Pro
některé však nastává období plné emočního vypětí a stresu. Abyste se právě vy nenechali
převálcovat předvánoční horečkou, nabízíme v newsletteru nápad na dárek pořízený bez stresu,
pozvánku k návštěvě předvánočního Deskohraní a spoustu Vánocemi vonících knih a hudby, které si
můžete vychutnat v klidu s punčem či voňavým svařáčkem.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
1. 11.–31. 12. 2018
LÍNÁ HLAVA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Výstava knih, hlavolamů a časopisů z fondů knihovny vhodných pro domácí mozkovou posilovnu.
3.–31.12. 2018
PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ II.
Výstava představí dobové materiály seznamující s historií knihovnictví a čtenářství v Ostravě a na
Ostravsku.
4. 12. 2018, 10.00–11.00 a 13.00–17.00
KNIHOVNICKÉ LEKCE
Individuální informační lekce o službách knihovny pro veřejnost. Bez nutnosti rezervace.
5. 12. 2018 v 16.30
Knihovnické středy
Marek Zágora / JOHANNES GUTENBERG A JEHO VYNÁLEZ TISÍCILETÍ
Přednáška přiblíží Gutenbergův život a jeho vynález, také proslulou Gutenbergovu bibli z roku 1454,
která byla prvním významným dílem západní kultury, jež bylo vytvořeno touto novou technikou.
18. 12. 2018, 16.00–20.00
DESKOHRANÍ
Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů.

ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY
Mimořádné uzavření některých oddělení:
12. 12. 2018 bude do 14.00 uzavřena studovna a do 15.00 oddělení speciálních fondů
Vánoční provozní doba:
23. 12.–26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12. –1. 1.

zavřeno
9.00–16.00
9.00–16.00
zavřeno

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Mgr. Hana Šústková, Ph.D.

Foto: z archivu H. Šústkové

Hana Šústková se narodila v Ostravě, vystudovala
odbornou historii na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity. Po studiích nastoupila do Archivu města
Ostravy, po mateřské dovolené krátce pracovala ve
Slezském zemském muzeu v Opavě a pak po osm
let jako vedoucí Archivu VÍTKOVICE, a.s.
V červenci 2018 byla jmenována ředitelkou Archivu
města Ostravy. Ráda cestuje (považuje se za
gastronomického turistu), miluje putování po horách
a památkách, ráda šnorchluje.

Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
V posledním období, do kterého zahrnuji několik let po narození syna, kdy se mi zdá, že čas
neuvěřitelně rychle letí, mě asi nejvíce zasáhla kniha amerického autora Jonathana Littella Laskavé
bohyně. Jedná se o fiktivní biografii vyšinutého psychopata, který svou kapkou přispěl k tragédii
holokaustu. Jako dítě jsem zbožňovala starověké eposy a báje, dodnes je mám ráda. Asi je to
dědičné, protože i můj syn vyžadoval místo pohádek četbu starých řeckých bájí a pověstí podle
Petišky a pak i Mertlíka. Na střední škole jsem hltala světovou i domácí klasiku. A teď se věnuji
zejména četbě odborné historické literatury, na prózu mi zbývá velmi málo času. Snažím se číst hodně
knihy v angličtině a němčině, abych se udržela v jazykové kondici. Takže jsem si z výletu do Londýna
dovezla několik nových knih, mezi nimi i Woodwardův Fear (Strach) o současném americkém
prezidentovi.
Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Ke knihovnám mám samozřejmě kladný vztah. Vždyť je to jeden z pilířů mé práce archiváře
a historika. Na vysoké škole jsem jako pomocná vědecká síla po 4 roky vypomáhala v seminární
knihovně katedry historie. V Archivu města Ostravy máme bohatou příruční knihovnu. Jinak navštěvuji
zejména Moravskoslezskou vědeckou knihovnu. Velmi vítám digitalizaci knihovních fondů a možnost
pracovat s odbornou literaturou prakticky z celého světa on-line. I když vůni knihy (zejména nové) se
nic nevyrovná.

Jakou knihu byste čtenářům doporučila a co právě čtete?
Jak jsem již předeslala, čtu zejména odbornou literaturu. V tuto chvíli mám rozečtenu další londýnskou
akvizici z pera bývalého amerického velvyslance v Praze Normana Eisena The Last Palace. V knize
poutavě vypravuje historii budovy, v níž sídlí americké velvyslanectví u nás, na pozadí příběhů, které
napsalo 20. století.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Nevíte, jakou knihu darovat? Darujte celou knihovnu!
Již třetím rokem nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu na roční registraci do naší
knihovny, který umožní využívání všech jejích služeb. Poukaz si zakoupíte jednoduše v kanceláři
registrace za 200 Kč. Vybrat si můžete dokonce ze 3 vzorů. Obdarovaný knihovnu následně
s poukazem navštíví a vyřídí si sám registraci, případně si může prodloužit stávající, pokud již byl
dříve v knihovně zaregistrován.
Využijte i jako dárek na poslední chvíli bez vánočních front a stresů. Darujte celou knihovnu!

Víte, že v naší knihovně si můžete vybírat z více než 9100 hudebních CD všech žánrů a také
z ca 1750 audioknih? Nejoblíbenějším CD je s velkým náskokem titul Čtyři dohody od Miguela
Ruize (77 výpůjček).

ZE ZÁKULISÍ
Pětimetrový reliéf
V říjnu překvapila návštěvníky půjčovny kromě stále doplňovaného nového zařízení také instalace
pětimetrového dřevěného reliéfu výtvarníka Lumíra Čmerdy nazvaného Svět vědy / Kniha – zdroj
poznání. V roce 1975 byl vyroben přímo pro ředitelnu vědecké knihovny, kde byl po 42 let také
umístěn. V loňském roce byl sundán a uschován a po rekonstrukci půjčovny našel velmi důstojné
prostředí v těchto veřejných prostorách.

Reliéf zobrazuje spíše než knihu jako zdroj poznání rozličné motivy z jednotlivých vědních oborů,
z nichž každému je v podélné kompozici určeno zvlášť jedno pole. Zároveň zde najdete zkratky
fyzikálních a jiných veličin, chemické vzorce, slova, úryvky z knih atd.
Historie vzniku reliéfu je velmi úsměvná. Vznikl totiž, aby zamaskoval pořízení potřebného výtahu na
knihy. Podle slov autora „…patřilo ke specifickým podivnostem minulého režimu, že autor někdy
dostal honorář v podstatě hlavně za něco, co nebylo ve smlouvě o dílo vůbec uvedeno, protože se
tehdy nedalo regulérně projednat. Můj honorář ve Státní vědecké knihovně (současná MSVK) byl
především za to, že jsem navrhl a se svými pomocníky Rudou Manigattim a Zdeňkem Kokešem
i zrealizoval výtah na knihy ze suterénu do přízemní půjčovny knih. Do té doby museli zaměstnanci
knihovny lítat po točitých schodech nahoru a dolů vždy jen s několika knihami v jedné ruce! Na
továrně vyrobený výtah, podobný např. tomu na obědy v restauračních zařízeních, totiž neměla
knihovna dostatek financí.“
(Zdroj: IVÁNEK, Jakub a Svatava URBANOVÁ. Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace. 1. vyd.
Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7464-935-6.)
Přijďte si reliéf se zajímavou historií sami prohlédnout!

POZVÁNKA NA DESKOHRANÍ
Deskohraní je zábavné odpoledne s deskovými hrami, které pořádáme již od února roku 2016. Každé
poslední úterý v měsíci (kromě letních prázdnin a prosince) si u nás od 16.00 do 20.00 můžete zahrát
kteroukoliv z 220 her, které má knihovna v současné době ve svém fondu. Deskohraní se konalo již
27krát a celkově jej navštívilo 382 návštěvníků. Vstup je zdarma, účastníci nemusí být zaregistrovaní
v knihovně (ale nemůžou si v tom případě zapůjčit hru domů) a není nutná ani rezervace předem.
Zaregistrovaní čtenáři si mohou deskové hry vypůjčit domů na 14 dní s možností jednoho
prodloužení, maximálně však 3 kusy. Seznam všech deskových her najdete zde.
Zveme vás na poslední Deskohraní v tomto kalendářním roce, které se koná 18. prosince 2018
v oddělení speciálních fondů v levém křídle radnice. Přijďte si odpočinout od vánočního shonu
a třeba se inspirovat k nákupu vánočních dárků. Těšíme se na vás.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
V prosinci se nechte inspirovat knihami i neknihami s vůní Vánoc.

VÁNOCE NA MÍRU
Lucie Dvořáková
Udělejte si Vánoce přesně takové, jak si představujete. Zapomeňte
jednou na kupované ozdoby a dekorace. Podle téhle knihy se vám
povede vykouzlit doplňky, které budou naprosto jedinečné a dodají
vašemu domovu tu pravou vánoční atmosféru.
K vypůjčení zde.

BALÍME DÁRKY
Ghylenn Descamps
Naučme se balit dárky s elegancí, nápaditě, s nádechem exotiky.
Po několika užitečných lekcích práce s papírem i jinými materiály
dokážete stylově a rafinovaně zabalit naprosto cokoli.
K vypůjčení zde.

JAK PŘEŽÍT VÁNOCE A NEZBLÁZNIT SE
Melita Denková, Martin Denk
Humorně pojatá příručka pojednává o tom, jak se připravit na
Vánoce a zachovat si zdravý rozum… Kniha vám poradí s recepty
na nejlepší cukroví, jak se nespálit při nákupu dárků a jak neurazit
dárkem šéfa ani tchýni…
K vypůjčení zde.

VÁNOCE
Kuchařka z edice Apetit nabízí přes 125 receptů a brzy se stane
jedinou knihou, kterou od teď budete na Vánoce potřebovat.
Recepty můžete připravovat od Adventu až po Štěpána. Pečte
cukroví, míchejte horké nápoje a likéry, vyrábějte jedlé dárky nebo
slavnostní menu pro Štědrý den a svátky vánoční.
K vypůjčení zde.

ŠŤASTNÍ & VESELÉ
Petra Zhřívalová
Je pondělí dopoledne a Helenin život se hroutí jako domeček
z karet. A ještě ke všemu budou Vánoce. Je tedy ideální čas
napsat dopis Ježíškovi. Co všechno si kdy přála? A co si přeje
teď? Helena si prostě napíše seznam a pak bude jen
odškrtávat jednotlivé položky, jak si svá přání bude plnit…
Román o mužích, o kterých ve dvaceti sníte a ve čtyřiceti se
vedle nich probudíte. Oddechové čtení pro ženy vhodné
k dlouhým zimním večerům…
K vypůjčení zde.

A NAKONEC VÁNOCE
Petr Šabach
Tři nové příběhy autor zasadil do města v americkém státě
Massachusetts, které dobře zná, protože zde žije jeho syn
a vnoučata. V atmosféře Halloweenu a Vánoc prožívá svá drobná
dobrodružství dvojka sehraných kluků, vypravěč Damián a frajer
Robinson, kteří stihnou pohřbít mravence i prožít první milostná
vzplanutí.
K vypůjčení zde.

CHRISTMAS ON THE BLUE VIOLIN / CD
Pavel Šporcl
První vánoční album houslisty Pavla Šporcla, které natočil se
světově proslulou Královskou liverpoolskou filharmonií
a dirigentem Sebastianem Lang-Lessingem. CD obsahuje
slavné i méně známé vánoční melodie, písně i tradiční koledy
ve speciálních aranžích pro sólové housle s doprovodem
orchestru. Hostem alba je Český́ pěvecký́ sbor Boni pueri
a harfistka Jana Boušková.
K vypůjčení zde.

VÁNOCE / CHRISTMAS
Jan Smigmator
Swingový zpěvák Jan Smigmator vydává své třetí sólové
album, které se tentokrát rozhodl zcela zasvětit Vánocům.
Najdeme zde vánoční swingovou klasiku i zbrusu nové písně,
v nichž se Smigmator představuje nejen jako interpret, ale také
jako autor textů a spoluautor hudby.
K vypůjčení zde.

UPOZORNĚNÍ
Další Knihovnické lekce můžete navštívit již v úterý 4. 12. dopoledne od 10.00 do 11.00,
odpoledne od 13.00 do 17.00 bez nutnosti rezervace. Kolegyně v poradně se vám budou
individuálně věnovat v otázkách praktického vyhledávání v on-line katalogu a prozradí i různé
vychytávky, abyste potřebné informace našli co nejdříve. Poradí při vyhledávání a půjčování e-knih
a v otázkách dalších služeb, které běžně nabízíme, ale vy jste je ještě nestihli využít. Na vaše dotazy
vám samozřejmě odpoví i mimo tyto lekce.

