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Milí čtenáři,
v předešlých dnech jste od nás obdrželi žádost o obnovení souhlasu se zasíláním newsletteru
a informací o akcích konaných v naší knihovně. Důvodem je nové nařízení EU o ochraně osobních
údajů (GDPR). Pokud máte i nadále o newsletter a pozvánky zájem a zatím jste na zaslaný e‑mail
nereagovali, můžete tak nyní učinit ZDE (souhlas je možné zadat pouze z e-mailové verze
newsletteru – patička – aktualizovat své údaje).
Děkujeme za vaši přízeň.

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
Do 6. 6. 2018
Dovolená u sousedů
Výstava knižních a mapových průvodců Polské a Slovenské republiky z fondů knihovny. Tipy na
zajímavé dovolené a výlety.
Do 15. 6. 2018
Vladislava Šrámková: Plakát pro interiér
Známá výtvarnice představuje několik svých děl formou plakátu.
10. 5.–31. 7. 2018
Ostravské foto – grafiky
Fotograf Stanislav Drozd vystavuje fotografie převážně s ostravskými motivy.
7. 6.–31. 7. 2018
Tisknu, tiskneš, tiskneme
Výstava prvorepublikových tiskovin nejen z fondů knihovny.
9. 6. 2018, 17.00–24.00
OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC / Račte vstoupit aneb Sensační tourné světem první republiky
Zábavná hra o životě za první republiky pro celou rodinu, na závěr s překvapením.
26. 6. 2018, 16.00–20.00
Deskohraní
Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace v oddělení speciálních fondů.

NOVINKA … Ostravská muzejní noc v MSVK

Již v sobotu 9. června od 17.00 až do 24.00 se budeme těšit na setkání s návštěvníky
v rámci populární Ostravské muzejní noci. Připravili jsme zábavnou hru pro celou rodinu
nazvanou Račte vstoupit aneb Sensační tourné světem první republiky. V rámci ní
vám představíme důležité maličkosti, které tvořily každodenní život obyčejných lidí tehdejší
doby. Můžete se zaposlouchat do rytmů první republiky, ochutnat speciality tehdejší
kuchyně a třeba si i zacvičit v duchu sokolských tradic. A co dobová móda, automobily či
literární hrdinové? Všichni si přijdou na své a navíc zábavnou formou načerpají spoustu
poznatků, které jim první republiku přiblíží. Na závěr putování čeká na každého malé
překvapení.
Kdo bude mít zájem o komentované prohlídky podzemních skladů knih a časopisů, může
se přijít podívat v 19.00 a ve 21.00. Prohlídka bude trvat cca 30 minut.
Po celou dobu akce je možné se v knihovně registrovat, vyzvedávat si rezervované
publikace i vracet knihy.
Tak tedy Račte vstoupit…

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
MARTIN JEMELKA
Ostravský rodák doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. je autorem či
spoluautorem již devíti knih o českém dělnictvu, ostravských
dělnických koloniích a dějinách koncernu Baťa. Léta působil jako
vysokoškolský pedagog na Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava, pravidelně spolupracuje se svou alma mater,
Ostravskou univerzitou, a v současnosti působí v Masarykově
ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze. Vedle profese
historika hospodářských a sociálních dějin se věnuje rovněž
hudební publicistice v časopise Harmonie a na stránkách
elektronických médií. Je jedním ze zakládajících členů
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.
Foto z archivu autora
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Otázkou jste mě zaskočili: četba je natolik mým denním chlebem, často až nepříjemnou povinností, že
si jen tak nějaký čtenářský zážitek nevybavuji. K těm silným rozhodně vždy patřila četba Hrabalových
textů, ty jsou pro mě sázkou na jistotu. Z posledních let vděčně vzpomínám na Bachovu biografii
Christopha Wolffa, vydanou před několika lety v nakladatelství Vyšehrad (Josef Sebastian Bach, pozn.
redakce) i v češtině, se zájmem jsem si přečetl vzpomínky Josefa Jana Kovaříka na Dvořákův
americký pobyt a skladatele samotného (Nejraději mne tituloval indiánem). Díky dětem si ale rád
připomínám vlastní dětské čtenářské zážitky.

Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Můj vztah ke knihovnám je doslova genetický, protože v několika karvinských a ostravských
knihovnách celý život pracovala moje babička Eva Jemelková, za níž jsem do knihoven občas
chodíval, a to i do zázemí mezi regály plné knih, které mě jako dítě děsily svou výškou a plností. Dnes
chodím do porubské pobočky Knihovny města Ostravy hlavně s dcerami, které jsou vášnivými
čtenářkami, rozhodně většími, než jsem byl v jejich letech na prvním stupni základní školy já sám.
Osobně navštěvuji hlavně odborné knihovny, Ústřední knihovnu VŠB-TU Ostrava, pražské knihovny,
knihovny v archivech a nejraději zahraniční univerzitní a národní knihovny, Rakouskou národní
knihovnu ve Vídni vůbec nejčastěji. Vzpomínám na Britskou knihovnu v Londýně, kde panovala
přátelská a nesmírně koncentrovaná atmosféra, báječně tam vařili (smích). Potěšila mě nedávná
návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Jakou knihu byste čtenářům doporučil?
Rozhodně nejsem trendy čtenář a jen výjimečně se dostanu ke knihám, které zrovna letí a jsou in,
spíše naopak. S dětmi doháním dětskou četbu a každý večer, který můžu být s nimi, se těším na
evergreeny Astrid Lindgrenové nebo Josefa Lady. Sám se většinou zamiluji do nějakého autora, a pak
přečtu všechna jeho dostupná díla. Tak jsem jako pubescent přečetl celého tehdy dostupného
Březinu, Demla a Kafku, nedávno jsem pro sebe samotného dokončil četbu Hrabalova díla – mé
pracoviště je totiž v Hrabalově Libni, kolem Automatu svět chodím na obědy nedaleko Na Hrázi
věčnosti. Na beletrii mně mnoho času nezbývá, tak čtu jen o prázdninách a na dovolené. Mým denním
chlebem jsou odborné knihy. Čtenářům bych ale rád doporučil některé z knih mých kolegů – Rudolfa
Kučery Život na příděl nebo Petra Roubala Československé spartakiády. Již nyní bych chtěl čtenáře
pozvat k četbě knihy Republika československá, kterou Nakladatelství Lidové noviny vydává letos
u příležitosti stého výročí československého státu.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Změna knihovního řádu
V pátek 25. května vstoupí v platnost nová verze Knihovního řádu – tedy základního dokumentu,
který upravuje vztah mezi čtenáři a naší knihovnou. Tentokrát obsahuje větší množství změn, proto
bychom vás alespoň na některé z nich rádi upozornili.
Hlavní aktualizace spočívá v aplikaci GDPR, což je nové nařízení o ochraně osobních údajů. Každý
uživatel bude při registraci či přeregistraci vyplňovat a podepisovat novou přihlášku, jež má charakter
smlouvy. Uvede v ní povinné údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození
a číslo občanského průkazu či pasu), případně doplní i nepovinné informace (titul, e-mail, kontaktní
adresa). Nově bude rozlišena přihláška pro čtenáře starší 15 let a mladší 15 let (ta bude obsahovat
i údaje o zákonném zástupci). Do Knihovního řádu byla přidána nová příloha, která obsahuje všechny
důležité informace týkající se ochrany osobních údajů v MSVK.
Dále upozorňujeme na změny v ceníku. V souvislosti s navýšením poštovného jsme byli nuceni
přikročit ke zvýšení cen zásilek. Za zaslání tištěné upomínky či tištěného oznámení o připravené
rezervaci budeme nově účtovat 18 Kč. Naopak jsme snížili ceny za barevné kopie a registrační
poplatek pro organizace.

TIPOVACÍ SOUTĚŽ O CENY
Víte, že v roce 2017 navštívilo Ostravskou muzejní noc v Moravskoslezské vědecké knihovně
870 účastníků? Akce měla název Ostravská pevnost Bookyard a byla velmi úspěšná.
Tipněte si, kolik lidí navštíví letošní muzejní noc v knihovně, tj. Sensační tourné světem první
republiky! Své tipy zasílejte na adresu: stehlikova@svkos.cz. Tři z vás, kteří budou nejblíže
skutečnému počtu návštěvníků, odměníme pěknou knihou. Výsledky zveřejníme také v příštím
newsletteru.

ZE ZÁKULISÍ
Vládní návštěva v Moravskoslezské vědecké knihovně
V úterý 24. dubna přivítala naše knihovna ve svých prostorách vzácnou návštěvu – ministra kultury
ČR, ministra školství ČR, vrcholné představitele Moravskoslezského kraje i Statutárního města
Ostravy. Všichni si se zájmem prohlédli prostory, ve kterých naše knihovna již 67 let „provizorně“
pracuje a plní svou úlohu. Jednou z priorit radních kraje bylo během návštěvy vlády vyjednat podpis
memoranda o spolupráci při novostavbě vědecké knihovny v Ostravě, což se nakonec podařilo. Dne
25. dubna 2018 dohodu podepsali ministr kultury Ilja Šmíd, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura. Stát tak na Černou kostku přispěje 800 mil. korun,
Ostrava poskytne 150 mil., zbytek zafinancuje kraj. Nová vědecká knihovna by se měla začít stavět
v roce 2020 naproti Domu kultury města Ostravy a dokončena by mohla být o dva roky později.

HANDICAP
FriendlyVox
FriendlyVox je ozvučený portál, který zpřístupňuje nevidomým osobám informační a komunikační
služby. Pro ovládání portálu stačí klávesnice, všechny potřebné instrukce a informace jsou
předávány hlasovým výstupem. Uživatelé tak mohou naplno využívat služeb, jako jsou např. e-mail,
Skype, YouTube, Wikipedie či Facebook, získají přístup ke zpravodajským serverům a novinám,
předpovědím počasí či jízdním řádům. FriendlyVox lze používat na počítačích, kde je nainstalován
webový prohlížeč Google Chrome. Do něj si uživatel následně stáhne příslušný programový modul.
V naší knihovně bude FriendlyVox nainstalován pro potřeby nevidomých a slabozrakých uživatelů
v oddělení speciálních fondů, jehož pracovnice budou proškoleny, aby mohly poskytnout k této
službě potřebné informace.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Tématem červnové nabídky jsou knihy o vztazích člověka se zvířaty.

VLCI U NAŠICH DVEŘÍ
James Dutcher
Podivuhodný příběh manželského páru, který strávil 6 let ve
stanovém táboře na samém okraji divočiny ve státě Idaho, kde žil
a filmoval uprostřed vlčí smečky. Nyní se rozhodl podělit o své
zážitky. Kniha není jen odhalením zákulisí filmového dokumentu
nebo popisem zvířecího chování. Je to příběh dvou lidí, které
k sobě svedla láska k divoké přírodě a které stmeluje vzájemná
důvěra. Jejich vyprávění je humorné i dojemné a odhaluje
překvapivá zákoutí vlčí povahy.
K vypůjčení zde.

TAJNÝ ŽIVOT KRAV
Rosamund Youngová
Jaké je to být krávou? Podle autorky jsou krávy různorodé
osobnosti stejně tak jako lidé. Jsou extrémně inteligentní, nebo
naopak hloupé, umí být nudné, pyšné, agresivní nebo plaché.
Autorka dlouhá léta na své farmě krávy sledovala a nyní ve své
knize přináší vzrušující pohled do jejich světa. Kniha se stala
světovým bestsellerem.
K vypůjčení zde.

CO MĚ NAUČIL TUČŇÁK
Tom Michell
Jedinečný, silný životní příběh o nevídaném vztahu mezi
mladým učitelem a tučňákem. Tom Michell přijme místo
učitele na prestižní argentinské internátní škole. Během svého
výletu do Uruguaye zachrání tučňáka uvězněného v ropné
skvrně. Pták odmítá mladého učitele opustit a ten musí svého
nového „domácího mazlíčka“ propašovat přes hranice a vrátit
se s ním zpět do školy. Tučňák se brzy dostává do centra
pozornosti…
K vypůjčení zde.

KOCOUR BOB
James Bowen
Poutavý, autobiograficky laděný příběh o přátelství mezi mladým
muzikantem a jeho kocourem, které pomohlo Jamese definitivně
vysvobodit z drogové závislosti. Bob zároveň začal Jamese
doprovázet na jeho pouličních vystoupeních v ulicích Londýna.
Stala se z nich nerozlučná dvojka, jež je dodnes zajímavou atrakcí
pro turisty. Spolu zažívají komická i nebezpečná dobrodružství.
Kniha patří mezi nejprodávanější britské knihy současnosti.
K vypůjčení zde.

ZVÍŘECÍ DETEKTIV
Tom Watkins
Skutečné příběhy o pohřešovaných a vypátraných domácích
mazlíčcích. Tom Watkins ukončil aktivní službu u policie.
Potom, co v rádiu zaslechl srdcervoucí příběh o ztraceném
psovi, rozhodl se zapojit do pátrání. Motivovaný úspěšnou
záchranou zatoulaného psího dobrodruha založil Watkins krátce
nato Animal Search UK, agenturu zaměřenou na hledání
ztracených, zcizených nebo zaběhnutých domácích mazlíčků.
K vypůjčení zde.

ZVĚROLÉKAŘ A PSÍ HISTORKY
James Herriot
(audiokniha)
Na tomto CD jsou vybrány příběhy o psech, které patřily
k Herriotově nejoblíbenějším. Ať už se zaposloucháte do
příhod rozmazleného pekinéze Tricki Woo, veselého
psího klauna Brandyho nebo tuláka Jakea, zjistíte, že
pouto mezi zvířetem a „jeho“ člověkem patří k malým
zázrakům, jež náš život naplňují láskou a oddaností.
Namluvil neopakovatelný Jiří Lábus.
K vypůjčení zde.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k rekonstrukci prostor půjčovny a výměně oken v pravém křídle radnice bude knihovna
v průběhu srpna pracovat v tomto provizorním režimu:
Všechna pracoviště knihovny v pravém křídle radnice budou uzavřena od 1. 8. do 9. 9. 2018.
Oddělení speciálních fondů bude uzavřeno od 1. 8. do 19. 8. 2018.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se vám zrekonstruované prostory budou líbit.

