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Milí čtenáři,
když jsme připravovali toto dubnové číslo, teploty se pohybovaly pod nulou, foukal severák, řádila
chřipková epidemie a my jsme se snažili s optimistickými myšlenkami přivábit jaro. Abychom tím
optimismem nakazili i vás, připravili jsme pro aprílový měsíc spoustu pozitivních příspěvků a nabídku
humoru z našich fondů. Vždyť přece veselá mysl je půl zdraví.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
5. 3.–30. 4. 2018
Má vlast cestami proměn
Putovní výstava plakátů ve studovně přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst
a sídel v naší krajině.
19. 3.–26. 4. 2018
Kultovní auta ČSSR
Výstava kolekce modelů legendárních automobilů socialistické éry, které vycházely přílohou časopisů
Kultovní auta ČSSR.
11. 4. 2018 v 16.30
Knihovnické středy
Arnošt Vašíček / Velké tajnosti
Beseda s autorem o nové knize, senzačních objevech, tajemných nálezech, paranormálních
úkazech, utajených skutečnostech, historických otaznících.
24. 4. 2018, 16.00-20.00
Deskohraní
Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace v oddělení speciálních fondů.
25. 4. 2018 v 16.30
Knihovnické středy
Libor Bednář / Čína
Navštívíme Peking (Zakázané město, olympijský stadion), Chengdu (chovná stanice pandy velké),
Xi'an (Terakotová armáda) a další zajímavá místa v Číně. A poznáme i Tibet.

UPOZORNĚNÍ
Dne 5. dubna 2018 (první čtvrtek v měsíci) se naši knihovníci pojedou inspirovat do jiných knihoven,
aby pro vás mohli zlepšit poskytované služby. Bohužel kvůli tomu musíme na celý den zavřít knihovnu.
Těšíme se na vás opět v pátek 6. dubna od 9:00. Děkujeme za pochopení.

NOVINKA … Oživení Černé kostky
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo 14. 3. 2018 o zahájení přípravy projektu
“Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny”, tedy o oživení projektu Černá kostka
architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Nová vědecká knihovna by se měla začít
stavět v roce 2020 naproti Domu kultury Ostrava, dokončena by mohla být o dva roky
později. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 1,35 miliardy korun, přičemž na
financování by se měl podílet Moravskoslezský kraj (150 mil. Kč) a město Ostrava (150
mil. Kč), největší část by měly pokrýt dotace Ministerstva kultury. Malou ukázku vizualizace
nové knihovny pro vás připravujeme v půjčovně.

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Vlastimil Vondruška

Foto z archivu autora

Narodil se v roce 1955 v Kladně, vystudoval obor historie
a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách
hmotné kultury, 20 knih vědeckých a populárně naučných, více
než 50 historických románů pro dospělé a několik knih pro
mládež. Jeho publikací se u nás prodalo již více než jeden
milión. Za své literární dílo získal mnohá ocenění, např.
Bestseller roku (2015).
Pořádá pravidelná setkání v knihovnách, ve středu 10. 10. 2018
jej přivítáme s vlastní talk show Oldřich z Chlumu – historický
román a skutečnost také v naší knihovně.

Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Přiznám se, že je pro mne pokaždé zážitkem očekávání, co přinese nová kniha, když ji otvírám.
A říkám si, bude dobrá nebo ne? Ale jakmile mne vtáhne do děje (což ovšem není vždycky), pak se
cítím spokojeně. Ale jsou samozřejmě knihy, které ve Vás zůstanou a někdy ovlivní člověka na celý
život. Pro mne jsou to dva tituly – Hemingway: Stařec a moře a Šolochov: Tichý Don. Obojí je o tom,
že člověk se nesmí vzdát. Což je v dnešním tak trochu změkčilém světě velké poselství.
Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Pokud potřebuji nějaký odborný titul, tak většinou navštěvuji svou vlastní knihovnu. Mám v ní zhruba
dva tisíce knih a sborníků z oboru historie, etnografie, kulturní antropologie, filozofie a sociologie.
Nadto ještě několik krabic separátů článků. Naštěstí mám dobrou paměť (zatím), takže se v tom stále
vyznám. Pokud ovšem něco nemám, pak si zajdu do knihovny u nás v Doksech a přes meziknihovní
výpůjční službu si potřebné seženu. Romány si však nepůjčuji, ty si kupuji, pokud jsem přesvědčený,
že si ten titul přečtu. Pro mne je beletrie příliš “intimní”, než aby mi na ni sahal někdo jiný (samozřejmě
s výjimkou rodiny). A dodávám ještě, že jsem z generace, pro kterou je četbou pořádná kniha tištěná
na papíře, nikoli v čtečce. Knihovny jsou proto pro mne místem, bez něhož bych se v životě rozhodně
neobešel.
Jakou knihu byste čtenářům doporučil?
V poslední době mne opravdu zaujala svou lidskostí kniha Heřmánkové údolí Hany Marie Körnerové.
Ona je totiž také o tom, že člověk se nesmí nikdy vzdát a na světě jsou i jiné hodnoty než plná
peněženka. Navíc v ní opravdu skvěle popisuje osídlování vesnic, odkud byli po druhé světové válce
vystěhováni Němci. Všem doporučuji!

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Časopisy – nejbohatší nabídka v kraji
Naše knihovna získává stejně jako ostatní krajské knihovny díky právu povinného výtisku všechny
tituly novin a časopisů, které jsou vydávány v České republice. Celkem se jedná o téměř 4 000 titulů
ze všech oborů lidské činnosti. Zhruba tisícovka nejžádanějších časopisů je umístěna ve schránkách
v naší studovně – zde naleznete aktuální ročník daného titulu. Ostatní si pak můžete objednat
u služby ve studovně. Jednotlivá čísla se nepůjčují domů, můžete si je prostudovat pouze v budově
knihovny či si z nich pořídit kopie. Půjčovat se mohou až starší, už svázané časopisy, a to na 7 dnů
s možností následného prodloužení. Část titulů, které vydávají různé obchodní společnosti či firmy, je
pak k dispozici v oddělení speciálních fondů.
Pro snazší studium časopisů (a nejen jich) je ve studovně k dispozici stolní kamerová lupa, která
dokáže zvětšit text až 75x, a umožňuje tak pohodlné čtení i velmi drobného textu.

Víte, že v naší knihovně funguje 10 klubů, které od října do prosince 2017 navštívilo 413
účastníků?

ZE ZÁKULISÍ
Jak vzniká newsletter
Již více než rok a půl vydáváme tento newsletter, a tak jsme se rozhodli vám trochu poodhalit, jak
vlastně náš zpravodaj každý měsíc vzniká.
Přípravu newsletteru má na starosti pětičlenná redakční rada složená ze zástupců různých oddělení
knihovny. Ta se schází 1x měsíčně a vymýšlí témata pro následující vydání, rozděluje si úkoly a řeší
celkovou strategii newsletteru do budoucna. Ne všechny články však píší členové redakční rady,
především pro rubriky Ze zákulisí a Služby, o kterých možná nevíte oslovujeme i jiné knihovníky.
Připravené texty se scházejí u tiskové mluvčí knihovny, která je upraví a poskládá do jednoho celku.
Ten prochází na následujícím setkání redakční rady věcnou i jazykovou korekturou. Finální podoba je
pak převedena do MailChimpu, tedy online nástroje sloužícího k hromadnému rozesílání zpravodaje.
Zároveň vzniká také pdf verze, která se archivuje a vystavuje na webových stránkách knihovny.
Newsletter MSVK je aktuálně rozesílán na zhruba 550 e-mailových adres. Těší nás váš zájem
a věříme, že v našem zpravodaji nacházíte užitečné i zajímavé informace. Pokud máte jakýkoliv tip či
námět na zlepšení, uvítáme ho na stehlikova@svkos.cz.

HANDICAP
Exkurze pro neslyšící
Oddělení speciálních fondů pořádá v úterý 10. 4. od 16.00 v rámci spolupráce s Centrem služeb pro
neslyšící a nedoslýchavé exkurzi pro osoby se sluchovým postižením v prostorách naší knihovny.
Kromě představení služeb knihovny čeká účastníky nabídka dokumentů k vypůjčení a ukázka
objednávání knih přes online katalog. Zájemci se mohou také v rámci exkurze zdarma zaregistrovat.
Prohlídka bude probíhat nejen v oddělení speciálních fondů na Prokešově náměstí 7 (v levém křídle
radnice z čelního pohledu), ale následně budou představena i další oddělení knihovny.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Dubnová nabídka bude tentokráte ve znamení humoru.

PO PRÁCI LEGRACI
Jan Nejedlý, Jakub Šofar
Výtvarně i obsahově zdařilý lexikon lidové tvořivosti a humoru z dob
socialismu vychází z charakteristické vlastnosti Čechů dělat si ze všeho
srandu, i když to žádná sranda dost často není. Jde o jedinečný přehled
historie, v níž minulost ožívá skrze vtipy a žerty. Zábavný i poučný bedekr
na cestu do hlubin totality ilustruje dobový obrazový materiál.
K vypůjčení zde.

ŠPRÝMOVNÉ KOMIKSY: OBRÁZKOVÉ SERIÁLY Z LET 1922-1946
Josef Lada
Unikátní soubor Ladových obrázkových seriálů, který navazuje na
Nezbedné komiksy a Humory, které vyšly v předchozích letech.
Aktuální publikace zahrnuje všechny Ladovy publikované delší
autorské seriály daného období. Více než polovina ze zařazených
prací se kompletního souborného vydání dočkala vůbec poprvé.
Všechny seriály jsou provázeny původními texty Josefa Lady.
Šprýmovné komiksy potěší všechny znalce autorovy tvorby i příznivce
kvalitních obrázkových seriálů.
K vypůjčení zde.

ITALSKÉ JEDNOHUBKY
Marta Kučíková
Vlídné a humorné postřehy Češky žijící v Itálii, v podhůří italských
Dolomit. Proč nosí Ital malou peněženku? Proč se nebojí mluvit
o lásce v jakémkoliv věku? Proč respektuje úřady i autority? Proč má
horal něžnou duši? A čím je podle Italů známá naše krásná rodná
česká hrouda? Proč se ke všem dětem chovají jako k vlastním?
A proč si vůbec stále zpívají, i když mají pracovní soboty? O lehkosti
i nelehkosti života v podhorském italském maloměstě vypráví
s vtipem i nadhledem autorka žijící v těchto končinách již třináct let.
K vypůjčení zde.
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
Frederik Backman
Kniha Fredrika Backmana je laskavým a humorným průvodcem po
nejrůznějších radostech i zkouškách rodičovství. Veselé a laskavé
postřehy otce, který se nepřestává snažit být tím nejlepším tátou
na světě, i když výsledky jsou někdy katastrofální, potěší a pobaví
snad každého. A pro ty, kdo se kontaktu s dětmi vyhýbají, může
být vysvětlením, proč se novopečení rodiče někdy chovají tak
trochu jako blázni.
K vypůjčení zde.
PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD
Leo Rosten
(audiokniha)
Sestřih úspěšného rozhlasového seriálu podle knihy L. Rostena
o jazykových a jiných potížích žáků večerní přípravné školy pro
dospělé v New Yorku. Děj se odehrává na konci 30. let 20. století ve
škole, která se specializuje na výuku anglického jazyka pro
přistěhovalce. Laskavý humor je postaven především na zápase
dospělých žáků s angličtinou a na jejich urputné vážnosti, se kterou
ke svému vzdělávání přistupují. A mezi nimi vyniká svérázným
přístupem k anglickému jazyku právě pan Kaplan…
K vypůjčení zde.

ACTIVITY KOMPAKT
(stolní hra)
Stolní zábavná hra vhodná pro větší skupinu hráčů.
Zábava rukama i nohama! Activity jsou kombinací
různých druhů tvořivosti. Jde o to na jedné straně
dané pojmy vysvětlit slovy, kresbou nebo
pantomimou a na druhé pojmy uhodnout.
K vypůjčení zde.

