
  

Newsletter MSVK únor 2018 

Milí čtenáři, 

z následujících řádků zjistíte, že i v knihovně může být únor ve znamení zimní olympiády. A komu 

sport nic neříká, může si sednout do ušáku se svařáčkem a dobrou knihou z naší knihovny. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

5. 1.-28. 2. 2018 

Kamil Übelauer / LOFOTY  

Malebné souostroví za hranicí polárního kruhu představí prostřednictvím havířovského fotografa 

Kamila Übelauera výstava ve studovně. A nechybí ani polární záře. 

  

1. 2.-17. 3. 2018 

Z historie zimních olympijských her 

Knižní výstava připomínající konání XXIII. ZOH v korejském Pchjongčchangu. 

  

14. 2. 2018 v 16.30 

Knihovnické středy 

Marcela Šimonidesová / ZA KRÁSAMI JIŽNÍ KOREJE 

V duchu olympijských her se na chvíli přeneseme do Jižní Koreje. Zjistíme, v čem se geograficky 

a kulturně liší od České republiky, rozluštíme korejské písmo, ukážeme si, jak Korejci slaví lunární 

nový rok, jak vypadá centrum zimních olympijských her Pchjongčchang, a naučíme se pár 

korejských frází, abychom se v něm náhodou neztratili. 

  

21. 2. 2018 v 16.30 

Eva Tvrdá / Města v Českém Slezsku – 100 let novodobého Českého Slezska 

Křest knihy a autogramiáda populární autorky Evy Tvrdé se uskuteční ve spolupráci 

s nakladatelstvím Littera Silesia. 

  

27. 2. 2018, 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 



    

NOVINKA... NADĚJE NA ČERNOU KOSTKU 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

MARTIN JUŘICA  

PhDr. Martin Juřica pochází z Karviné. Po ukončení gymnázia 

v Bohumíně krátce studoval na Vysoké škole dopravy a spojů 

v Žilině, odkud přešel na Ostravskou univerzitu, obor odborná 

historie. Po absolutoriu také pracoval jako externí redaktor České 

televize. Od roku 1999 je zaměstnán v Archivu města Ostravy, 

v roce 2000 se stal kronikářem města Ostravy. Je znám jako autor 

řady bibliografických prací z Ostravska, každým rokem se těšíme 

na Ostravské kalendárium, jehož je rovněž autorem. 

Z výsledku jednání vedení Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy 

s  brněnským architektonickým ateliérem Kuba & Pilař pro nás vzešla opět naděje na 

novou knihovnu. Projekt z roku 2004 nazvaný Černá kostka je oživen. Vzhledově by 

stavba neměla doznat výraznějších změn, ale svým vnitřním uspořádáním se bude muset 

přizpůsobit současným požadavkům na moderní knihovnu. Proto usilovně pracujeme na 

změnách stavebního programu. Držte nám tedy palce, budeme to potřebovat. 



  

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

Z poslední doby mě napadá trochu překvapivě román Jana Pelce …a bude hůř. Je to skutečně syrový 

popis doby a některých jejích aktérů z okraje společnosti. Vzhledem k tomu, že se obdobím 

normalizace, které kniha popisuje, svým způsobem odborně zabývám, byl to pro mě nejen čtenářský 

zážitek, ale taky podnět k promýšlení problematiky řekněme „lidí z okraje“. S hlavním hrdinou bych se 

tedy určitě neztotožnil… 

 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

S knihou „pracuji“ dennodenně. Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnán v Archivu města Ostravy, tak 

moje nejbližší knihovna je ústavní. Druhou nejbližší je Moravskoslezská vědecká knihovna, kam 

chodím rovněž pro odbornou literaturu. Beletrii poslední dobou trochu zanedbávám, ale snažím se 

alespoň sledovat produkci. A když, tak si nějakou pořídím přímo v knihkupectví. Posledně jsem 

neodolal a pořídil si komplet Hledání ztraceného času od Marcela Prousta. Ale oddechová literatura to 

určitě není. Spíš opět k studiu. 

 

Jakou knihu byste našim čtenářům doporučil? 

To je těžká otázka. Pro otrlejší povahy a ty, které to téma zaujme, bych doporučil zmíněného Jana 

Pelce nebo jeho rozhovor s Mejlou Hlavsou Bez ohňů je underground, pro hloubavé jistě onoho 

Prousta a pro ty, kteří se zajímají o dějiny 20. a už i 21. století, tak dvoudílnou publikaci Karla 

Durmana Popely ještě žhavé, kde čtenář nalezne v ohromně čtivé formě přehled nejvýznamnějších 

událostí nejnovějších dějin a mnohé překvapivé a neznámé souvislosti.  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Zahraniční databáze 
 

Od 1. ledna 2018 nabízíme přístup do nových databází od společnosti EBSCO, naopak předplatné 

jiných zdrojů jsme museli z finančních důvodů ukončit. 

Již dříve nabízená a oblíbená databáze EBSCO Academic Search Complete byla rozšířena na 

EBSCO Academic Search Ultimate – k dispozici je tak nyní již více než 10 000 odborných 

časopisů, z nichž můžete studovat plné texty. Databáze pokrývá všechny vědní obory, přičemž 

retrospektiva sahá u řady titulů až do roku 1887. Zcela nově je našim čtenářům k dispozici odborná 

lékařská databáze EBSCO MEDLINE Complete, která obsahuje více než 1 800 časopisů. 

Vzhledem k ukončení projektu jsme byli nuceni zastavit naše předplatné databází ScienceDirect, 

SpringerLink a Web of Science. Naopak databáze ProQuest STM Package je i nadále k dispozici ve 

stejném rozsahu. Tato kolekce zahrnuje více než 6 600 časopisů ve 3 hlavních odvětvích (přírodní 

vědy, technika, lékařství). 

Všechny nabízené zahraniční databáze jsou dostupné přímo v knihovně nebo pro registrované 

čtenáře online odkudkoliv na základě přihlášení (stejné jako do katalogu). Více informací najdete zde. 

Víte, že do našeho katalogu denně vstupuje 685 čtenářů? 

https://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/licencovane-zdroje/


 

  

ZE ZÁKULISÍ 

 

Knihovnické konference 
 
Že jste ještě neslyšeli o knihovnických konferencích? Potom vězte, že tou nejbližší, kterou navíc 

spolupořádáme, je konference Kniha ve 21. století, konaná 7. 2. 2018 v prostorách Slezské 

univerzity v Opavě. Cílem konference je jak reflexe současného stavu knihovnictví, tak nárys 

možného scénáře budoucího vývoje. Formou panelové diskuse proběhne interaktivní výměna názorů 

a zkušeností velkých osobností knihovnictví z Česka, Polska a Slovenska. 

Tím největším setkáním odborné knihovnické veřejnosti v republice je konference Knihovny 

současnosti, kterou pořádá Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR. Koná se 

v Olomouci v měsíci září. Účastní se jí pravidelně také zahraniční hosté, například ze severských 

zemí, jejichž knihovny jsou celosvětovým vzorem. Na programu nejsou pouze přednášky a panelové 

diskuze, ale také množství workshopů pro knihovníky různých specializací i pro další odborné 

pracovníky v knihovnách. 

Další konference jsou organizovány každoročně například pro akviziční pracovníky, bibliografy, 

digitalizační odborníky a další. Knihovnictví se stejně jako ostatní obory vyvíjí a my se toho všeho 

aktivně účastníme, abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby v co nejkratším čase. 

HANDICAP 

 

Cena hejtmana 2017 
 
Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje jsou každoročně udělovány u příležitosti Mezinárodního 

dne zdravotně postižených autorům literárních, publicistických, zpravodajských a dalších děl, 

která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich 

společné integrace. Dne 7. prosince se udělovaly Ceny hejtmana MSK za rok 2017. 

Hlavní cenu obdržel Lubomír Pavelčák s fotografií Brejlovky. Fotografie autor pořizuje tak, aby byl 

vidět rozdíl, jak vidí svět skrz své brýle a jak ho vidí bez nich. Druhé místo obdržel kolektiv 

autorek, členek klubu TyfloCentrum Ostrava, za mozaiky Soubor knoflíků. Tato díla jste mohli 

vidět v srpnu 2017 v naší knihovně, a to v oddělení speciálních fondů. 

Třetí místo získal náš čtenář Milan Linhart za perokresbu Nevyřčená otázka a kresbu Hra na 

perspektivu a Marcela Vopatová, která do výtvarného díla Bolest přenesla své emoce spojené 

s handicapem. 



 

  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Připravte se na olympiádu. 

MÓDA POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY 

Šárka Rámišová, Lucie Swierczeková 

Máte rádi sport a současně i módu? A zajímá vás, co si v průběhu 

let oblékali naši olympionici? Zkuste se začíst do této zajímavé 

publikace, ve které se dozvíte, v jakém oděvu nastupovali naši 

sportovci při zahájení olympiád či které módní značky se podílely 

na návrzích a realizaci oblečení pro sportovce. Víte například, že 

už bylo vyrobeno oficiální oblečení pro hry v Los Angeles 1984, 

kterých se nakonec českoslovenští sportovci neúčastnili? 

Publikace je doplněna o bohatou obrazovou fotodokumentaci 

i medailony jednotlivých oděvních závodů či módních návrhářů. 

K vypůjčení zde. 

VELKÉ OKAMŽIKY LEDNÍHO HOKEJE 2 

Turnaje pod pěti kruhy 1920-2006 

Pavel Bárta 

 

Kniha dosud nejpodrobněji seznamuje s olympijskými hokejovými 

turnaji od Antverp 1920 po Turín 2006. Nejvíce pozornosti (na cca 

50 stranách) je věnováno zlatému Naganu 1998, kde Češi poprvé 

a dosud naposledy vybojovali olympijské zlato. Kapitoly jsou 

členěny podle jednotlivých olympijských her, přičemž každá 

obsahuje množství fotografií, zajímavý doprovodný text, výsledky 

jednotlivých zápasů včetně skórujících hráčů a soupisky hráčů 

všech zúčastněných hokejových týmů. 

K vypůjčení zde. 

KRASOBRUSLENÍ 

Gabriela Hrazská 

Máte-li rádi krasobruslení a chcete-li se něco dozvědět o technice 

bruslení (případně si zkusit nějaké jednoduché prvky), sáhněte po 

této příručce krasobruslení. Naleznete zde popisy jednotlivých 

prvků – od základních kroků přes piruety až po bruslařské skoky. 

Příznivci párového bruslení se mohou seznámit s druhy držení při 

jízdě či tzv. spirálami smrti. Součástí knihy je i malá škola bruslení 

pro ty, co rádi přecházejí od teorie k praxi. 

K vypůjčení zde. 

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000690456
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000344328
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000155450


 

  

BIATLONMÁNIE (hra) 

Biatlonmánie je stolní společenská hra, která přenese 

závody v biatlonu na váš stůl. Vznikla u příležitosti konání 

závodů světového poháru 2015 v Novém Městě na Moravě. 

Závodit můžete na dvou tratích (2 nebo 3 km), které svým 

profilem odpovídají tratím v areálu Vysočina Areny. 

Součástí hry jsou hrací karty závodníků, mezi kterými 

najdete své idoly mužské i ženské biatlonové reprezentace. 

K vypůjčení zde. 

HITLEROVA OLYMPIÁDA 

Anton Rippon 

 

V této knize podává britský novinář a spisovatel příběh prvních 

olympijských her, které otevřeně využily této slavnosti sportu pro 

politické účely. Popisuje nejen události dvou srpnových týdnů 

1936, během nichž dosáhlo nacistické Německo ohromujícího 

propagandistického triumfu. Zastoupeny jsou zde i předcházející 

události, zimní olympijské hry 1936 odehrávající se v Garmich-

Partenkirchenu. Připravte se na velmi silný čtenářský zážitek. 

K vypůjčení zde. 

POHÁDKA O RAŠKOVI (audiokniha) 

Ota Pavel 

Dramatizace povídky Oty Pavla přináší příběh skokana na 

lyžích Jiřího Rašky – prvního českého vítěze na zimních 

olympijských hrách. Téměř pohádkový příběh s nadsázkou 

a laskavým humorem přibližuje jeho dětství, první sportovní 

úspěchy i triumf na ZOH v Grenoblu v roce 1968. Účinkují 

Josef Somr, Petr Vacek, Svatopluk Skopal, Simona Stašová 

a další. 

K vypůjčení zde. 

Ve znamení knih bude datum 2.-4. března 2018! Nakladatelé všech žánrů z celé České republiky 

představí to nejzajímavější z knižní produkce na 8. Ostravském knižním veletrhu, který se bude konat 

na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Součástí bude i bohatý doprovodný program a autogramiády. Ani 

my zde nebudeme chybět a vědeckou knihovnu představíme veřejnosti v kolektivním stánku spolu 

s Galerií výtvarného umění v Ostravě, Ostravským muzeem, Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, 

Muzeem Novojičínska, Muzeem v Bruntále a Muzeem Těšínska. Těšíme se na vás! 

PŘIPRAVUJEME 

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000705311
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000118365
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000524694

