
  

Newsletter MSVK září 2018 

Milí čtenáři, 

právě jsme znovu otevřeli knihovnu, jejíž půjčovna a vstupní prostory prošly během léta mnohými 

změnami. Věříme, že je přivítáte. A v tomto čísle zpravodaje vám o nich nabídneme i pár informací 

navíc. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

3. 9.–13. 10. 2018 

KAMARÁDI VYSTAVUJÍ 

Autorská výstava fotografií Jaroslavy Vaněčkové a Vladimíra Lipiny. 
  

14. 9.–31. 10. 2018 

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ 

Knižní výstava o osudových okamžicích v novodobé historii Československa. 
  

19. 9. 2018 v 16.30 

Kateřina Barcuchová / ŽENA ZA 1. REPUBLIKY 

Přednáška o postavení ženy ve společnosti, jejím vzdělávání, rodině, práci, ale také zálibách (móda, 

kosmetika, četba, vaření, ruční práce apod.). Prezentace bude doplněna dobovými fotografiemi, 

prvorepublikovými časopisy a ukázkami tematické literatury. 
  

25. 9. 2018, 16.00–20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 
  

PŘIPRAVUJEME  

2. 10. 2018, 9.00–19.00 

FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN 

Zábavné putování po 8 knihovnách v centru Ostravy a okolí za dárky a zajímavým programem. 

Kvízy, workshopy, exkurze, přednášky. Poznejte knihovny trochu jinak! 
  

5. 10. 2018, 17.00–22.00 

NOC VĚDCŮ / 100 let české vědy aneb od daně z hracích karet po nanovlákna 

Poutavé přednášky, laboratoř, workshopy, exkurze do zázemí knihovny v neobvyklém čase. 
  

10. 10. 2018, 16.00 

Vlastimil Vondruška / OLDŘICH Z CHLUMU – HISTORICKÝ ROMÁN A SKUTEČNOST 

Talk show známého autora se čtenáři. 



   

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

NOVINKA … Rekonstruovali jsme pro vás půjčovnu 

 

Po celý srpen jsme se neviděli, protože v půjčovně a vstupních prostorách knihovny 

probíhaly rekonstrukční práce. Nejprve jsme museli úplně vše vystěhovat, následně se 

u nás vystřídali zedníci, malíři a natěrači, elektrikáři (výměna jističů, vypínačů, zásuvek, 

rekonstrukce rozvaděčů), výrobci nábytku a IT pracovníci. Nový vzhled interiéru navrhla 

naše dlouholetá čtenářka – Ing. arch. Eva Špačková, stavební dozor měl náš kolega 

Zbygniew Legindi, který se podílel na spoustě prací osobně. A my ostatní jsme pomáhali, 

stěhovali, kibicovali, montovali a řemeslníkům snad příliš nepřekáželi. Hlavní část prací je 

hotova a my věříme, že se v nové půjčovně budete cítit dobře a všechny poskytované 

služby pro vás budou pohodlnější. 

Celé září a ještě i část října budeme nenápadně dokončovat a v sobotu 27. 10. ve 14.00 

vám slavnostně půjčovnu předáme v plném lesku. Pásku přestřihnou primátor statutárního 

města Ostravy Tomáš Macura a první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš 

Curylo, dalšími čestnými hosty budou náměstek primátora Zbyněk Pražák a vedoucí 

odboru kultury krajského úřadu Karin Veselá. Současně proběhne vernisáž výstavy 

Prvorepublikové knihovnictví, kterou finančně podpořilo statutární město Ostrava. 

Těšíme se na vás. 

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Jan Lata pochází z Brna, kde vystudoval Lékařskou fakultu 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova 

univerzita). V roce 2001 se habilitoval v oboru vnitřní 

lékařství a v roce 2006 byl jmenován profesorem. Kromě 

výkonu lékařské profese působil také jako proděkan na 

Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2010 

přešel na Ostravskou univerzitu, kde působí jako profesor 

na Lékařské fakultě. O rok později se stal prorektorem pro 

vědu a vnější vztahy. V prosinci 2014 jej Akademický 

senát Ostravské univerzity v Ostravě zvolil rektorem. Jan 

Lata je ženatý a má tři děti. 

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

V dětství zcela jistě Jaroslav Foglar a všechny jeho seriály a knihy, které jsem poté předával synům 

a ti zase svým synům… V době dospívání Remarque, Feuchtwanger (nedávno před návštěvou Izraele 

jsem znovu přečetl jeho Židovskou válku), vzpomínám si na velký dojem ze Schulzovy knihy Kámen 

a bolest a poměrně brzo jsem také objevil Kunderu přes Směšné lásky (a další knihy ze Škvoreckého 

nakladatelství ´68 publishers už jen půjčené od kamarádů s nutností přečíst je přes noc) a celoživotní 

lásku Ludvíka Vaculíka. 



 

 

  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Skenování pro všechny 
 

Potřebujete naskenovat článek z časopisu, stránky knihy nebo své dokumenty? Pořídili jsme pro vás 

samoobslužný skener Bookeye, který naleznete včetně stručného a srozumitelného návodu ve 

studovně časopisů. Naskenované dokumenty si můžete uložit na svůj flash disk, poslat e-mailem 

(pozor na velikost souboru), nebo uložit do svého chytrého telefonu. Hlavně, vše je zcela zdarma a vy 

se můžete obsloužit sami, nejste závislí na provozní době našeho reprografického centra. 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Víte, že půjčovnu osvětluje po rekonstrukci 33 bílých koulí? 

Jaký je Váš vztah ke knihám? 

Čtu rád a celý život a totéž platí pro většinu mé rodiny. Nejvíc jsem pochopitelně četl, tak jako asi 

všichni, v mládí. Poté podstatně méně, ale nyní, kdy trávím poměrně hodně času v dopravních 

prostředcích, zase čtu víc. A stále klasické knihy, čtečku jsem zkusil, ale nezvykl jsem si. 

  

Co právě čtete? 

Nedávno jsem přečetl knihu Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante netuše, že poté přečtu další tři díly 

a celkem více než 1000 stran. S počínajícím létem jsem se vrátil k vánočním darům (jak říká Vaculík, 

„je první jarní den, co já komu dám pod stromeček…“) – před pár dny jsem znovu s chutí přečetl 

Kunderův Valčík na rozloučenou (tentokrát v klidu) z nakladatelství Atlantis a teď čtu poměrně zvláštně 

napsanou knihu dánského autora Jensena My utonulí. 

Testování fyzického stavu dokumentů 
 
Rádi bychom vám představili zcela novou aktivitu naší knihovny – testování fyzického stavu 

dokumentů. Letos jsme se totiž zapojili do celostátního projektu pod patronací Národní knihovny ČR 

a provádíme průzkum našeho fondu. Zaměřujeme se na knihy, časopisy a noviny z 19. a 1. poloviny 

20. století, které jsou ohroženy kyselostí papíru, na němž jsou vytištěny. Ten totiž pomalu degraduje 

a důsledkem může být až rozpad celých stran. 

Jak testování probíhá? Do celostátní databáze jsou zapisovány údaje o dokumentu (autor, název, rok 

vydání apod.) a stavu příslušného exempláře (poškození vazby aj.). Ten je také zvážen 

a vyfotografován. Klíčovou částí celého procesu je poté změření pH papíru speciálním pH metrem. 

Zjištěné výsledky slouží k posouzení stavu dokumentů vydaných v jednotlivých obdobích a také jako 

podklad pro budoucí možné odkyselování nejohroženějších knih a periodik. 

Pokud vás náš průzkum zaujal, zveme nás na praktické předvedení pH měření v rámci Noci vědců 

dne 5. října 2018. Můžete si na ně přinést i své vlastní staré knihy. 



  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Doporučeným tématem na září jsou knihy o osmičkových výročích. 

PRVNÍ REPUBLIKA 1918–1938: DĚJINY, OSOBNOSTI, DENNÍ 

ŽIVOT 

Andrea Poláčková 

Tato výpravná kniha je encyklopedií o zlomových okamžicích 

období první republiky. Jejím pročítáním se plně vžijete do 

atmosféry tohoto jedinečného období. Navíc kniha obsahuje 55 

vložených kopií unikátních dokumentů doby, přičemž většina 

příloh zachovává rozměr originálu. 

K vypůjčení zde. 

PRAŽSKÁ DEFENESTRACE 23. KVĚTNA 1618 

Pavel Kosatík 

Při pražské defenestraci byli roku 1618 z oken pražského hradu 

vyhozeni královští místodržící, což zahájilo stavovské povstání, a tím 

i třicetiletou válku. Příběh defenestrace, podaný způsobem, jaký 

v učebnicích nenajdete, vychází ke 400. výročí této historické 

události. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000691358
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000738038


  

OSUDOVÉ OSMIČKY V NAŠICH DĚJINÁCH 

František Emmert 

 

1918, 1938, 1948… to jsou jen některé z letopočtů s osudovou 

osmičkou na konci, které poznamenaly dějiny Československa. 

Unikátně poskládaná publikace představuje právě tyto zlomové 

okamžiky a umožňuje zároveň udělat si ucelenou představu o státu, 

který na mapě Evropy existoval pouze ve 20. století. 

K vypůjčení zde. 

1968 OČIMA 50 SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ 

Petr Macek 

 

Jak vzpomíná na rok 1968 a jeho následky 50 českých 

osobností, se dozvíte v nových rozhovorech a otevřených 

zpovědích se spisovatelem a publicistou Petrem Mackem. 

Kamila Moučková, Jiří Menzel, Jiřina Bohdalová, Rudolf 

Hrušínský ml., Jan Pirk, Naďa Urbánková, Helena Vondráčková, 

Eva Pilarová, Jana Šulcová, Petr Janda, Karel Vágner a mnozí 

další – co jméno, to jiný osud a unikátní příběh roku 1968. 

K vypůjčení zde. 

ČEŠI 1938 – JAK BENEŠ USTOUPIL HITLEROVI 

Pavel Kosatík, Štěpánka Jislová  

 

Ilustrované dějiny formou komiksu, ve kterém hlavní postavy 

vyjadřují především svou lidskou stránku. Hitler žádá po Evropě 

prst, aby mohl utrhnout celou ruku. V Mnichově se scházejí 

zástupci západních velmocí a jednají o nás bez nás. 

Československo volí mezi sebevraždou ze cti a obětováním se 

pro vyšší zájmy. Ve sporu o republiku se střetávají dva muži 

protikladných názorů i povah – prezident Edvard Beneš a voják 

Emanuel Moravec. 

K vypůjčení zde.  

ČEŠI 1948 – JAK SE KSČ CHOPILA MOCI 

Pavel Kosatík, Karel Osoha 

Únor 1948. Velká chvíle premiéra Klementa Gottwalda. Dvanáct 

demokratických ministrů jeho vlády podává demisi s vidinou, že 

Gottwald padne a prezident Beneš jmenuje prozatímní úřednickou 

vládu. Ta poté zemi dovede k předčasným volbám, v nichž 

komunisté rozhodně nevyhrají. Během několika rozhodujících dnů 

se ale tento taktický manévr ukazuje jako hrubé podcenění 

protivníka. Komiksový příběh téměř démonizuje jednotlivé postavy, 

ale na druhou stranu režim, který přinesly, skutečně démonický byl 

a znamenal pro nás dlouhou dobu temna… 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000227736
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000737965
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000702005
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000703826


  

 

 

 

  

    

Od začátku září se opět rozbíhá služba Info Help, individuální konzultace v oblasti informačních 

technologií. Máte-li problémy s Wordem, Excelem, potřebujete poradit s Facebookem, Twitterem, 

Instagramem, novým chytrým telefonem či digitálním fotoaparátem, objednejte si konzultaci na 

infohelp@svkos.cz. Budeme se věnovat jen vám. 

DŮLEŽITÁ INFORMACE 

 

mailto:infohelp@svkos.cz

