
  

Newsletter MSVK leden 2019 

Milí čtenáři, 

čeká nás začátek roku a to je příležitost, jak začít dělat věci tak, jak chceme nebo si představujeme. 

Inspiraci z různých oblastí vám přinesou doporučené knihy. Například Marek Cisovský, osobnost pro 

měsíc leden, vyzývá: Lidé čtěte! A není to vůbec to nejlepší novoroční předsevzetí? 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

3. 1.–13. 2. 2019 

100 let Československého červeného kříže 

Výroční knižní výstava s tématem zdravovědy a poskytování první pomoci.  

 

7. 1.–28. 2. 2019 

CARNEVALE DI VENEZIA  

Výstava fotoobrazů havířovského fotografa Kamila Übelauera. 

 

8. 1. 2019, 10.00–11.00 a 13.00–17.00 

KNIHOVNICKÉ LEKCE 

Individuální informační lekce o službách knihovny pro veřejnost. Bez nutnosti rezervace. 

 

23. 1. 2019 v 16.30 

Knihovnické středy 

Marek Zágora / BIBLE VÁCLAVA IV. – skvost středověké knižní kultury  

Přednáška je jedním z prvních příspěvků k 600. výročí úmrtí Václava IV. Představí monumentální 

německy psanou bibli, jež vznikla v Praze a jejíž šest svazků je dnes uloženo v Rakouské národní 

knihovně ve Vídni. Na více než dvanácti stech stranách je namalováno přes šest set iluminací, které 

jsou jedinečným svědectvím nejen o době svého vzniku.  

 

29. 1. 2019, 16.00–20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 



   

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Marek Cisovský 

Je ostravským rodákem. Po maturitě na SOUs 

VŽSKG, obor „hutník operátor-tvářeč“, studuje na 

Janáčkově konzervatoři v Ostravě obor 

„loutkoherec“. Zároveň hostuje v Divadle loutek 

Ostrava a díky stipendiu Českého literárního fondu 

i ve Státním divadle Ostrava (nyní NDM). Díky 

množství práce v divadlech přerušuje studium na 

konzervatoři a toto již nikdy nedokončí. V roce 1993 

přijímá nabídku svého otce Pavla Cisovského 

a nastupuje jako technik do Divadla hudby, které se 

v roce 1994 stává Komorní scénou Aréna. Zde 

působí dodnes (ne už jako technik, ale jako herec). 

Hraje také na kytaru v klezmerové kapele Mamalör. 

23. 12.–26. 12.  zavřeno 

27. 12.   9.00–16.00 

28. 12.             9.00–16.00 

29. 12. –1. 1.  zavřeno 

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

Mé nejsilnější čtenářské zážitky jsou spojeny s mým raným dětstvím, kdy jsem ještě sice neuměl číst, 

ale bylo mi mými rodiči velmi hojně předčítáno, ať už před spaním, či v nemoci. Tímto se zřejmě 

zrodila má pozdější čtenářská vášeň, kdy jsem chodil do knihovny a půjčoval si tři až čtyři knihy 

najednou (doma už jsem měl všechno přečteno) a po týdnu jsem je přečtené vracel. Pokud si mám 

vzpomenout na tituly nebo autory, které jsem nejvíce „hltal“, tak to byli určitě Karel May a Jules Verne. 

A z titulů mi nejvíce utkvěl v paměti Tajuplný ostrov, který jsem shodou okolností nedávno oprášil 

a s chutí přečetl. 

 

Jaký je Váš vztah ke knihovnám? 

Bohužel, knihovnu už nenavštěvuji, protože nemám na čtení tolik času. Ale když se čas najde, tak je to 

vždy velmi příjemné ponořit se do příběhu a na chvilku zapomenout, že existuje nějaký okolní svět. 

 

Jakou knihu byste čtenářům doporučil? 

Nevím, jestli mohu doporučit nějakou konkrétní knihu, spíše jako herec bych měl doporučit nějaké 

divadelní hry, ale to by čtenáře asi moc nenadchlo, protože divadelní texty se špatně čtou i hercům 

(úsměv). Tak ať si čtenáři vyberou podle své chuti. Lidé, čtěte! 

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA 

Foto: z archivu M. 

Cisovského 



  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Víte, že v knihovně proběhl 5. 12. 2018 vůbec první Happy day, tentokráte na půlroční 

registraci zdarma pro nové čtenáře? Využilo ho 47 návštěvníků, převážně studentů. 

E-knihy snadno a rychle 
 

Mnozí z vás již běžně využívají naši službu půjčování českých e-knih, kterou nabízíme ve spolupráci 

s portály eReading.cz a Flexibooks. Rádi bychom vás však upozornili i na jiné tituly, které si u nás 

můžete stáhnout, a to dokonce bez jakýchkoliv omezení či výpůjčních lhůt. Můžete si u nich dokonce 

vybrat, který z několika nabízených formátů vám bude nejvíce vyhovovat (pdf, epub apod.). 

První várku tvoří e-knihy, které vydává přímo naše knihovna. Jde o regionální díla – tedy knihy, které 

se nějakým způsobem váží k Moravskoslezskému kraji. Vybírat můžete například z místních pověstí, 

pohádek či historických románů. K dispozici je nyní 25 takových titulů, nejnověji byly vydány 

Moravskoslezské pověsti od Adolfa Weniga a Štramberská růže od Františka Josefa Karase. 

Regionální e-knihy najdete zde. 

Další porci e-knih, jež si můžete volně stahovat, pak tvoří tituly vydávané Městskou knihovnou 

v Praze. V tuto chvíli je v nabídce již více než 1000 e-knih, převážně beletrie českých i světových 

klasiků. Za pozornost stojí, že tímto způsobem si lze stáhnout i mnoho titulů tzv. povinné četby. 

Vybírat z e-knih Městské knihovny v Praze můžete zde. 

Výsledky dotazníkového šetření 
 

V období 10. října až 14. listopadu 2018 probíhalo v knihovně dotazníkové šetření s cílem získat 

náměty na nové typy služeb nebo zajímavé nápady na využívání prostor knihovny. Získané 

informace budou využity především při přípravě a plánování nové budovy knihovny. Celkem na 

dotazník odpovědělo 294 lidí, z nichž více než 30 % navštěvuje knihovnu několikrát měsíčně. 

Potěšilo nás především zjištění, že se stávajícími službami knihovny (výpůjční, informační služby, 

kulturní a vzdělávací akce, služba Info Help, vzdálený přístup k databázím, půjčování e-knih apod.) 

je nespokojeno pouze 2–2,5 % respondentů. Také provozní doba knihovny většině respondentů 

vyhovuje. Z nových služeb by respondenti přivítali školení v informačních dovednostech, 

poradenství s citováním či kurzy cizích jazyků. 

V nové knihovně by si dotazovaní rádi vyhledávali knihy ve volném výběru, ale zároveň by uvítali 

i možnost si nechat knihy předem připravit. Předpokládají samoobslužné skenování a kopírování, ale 

také půjčování či vracení knih. Preferují studium v menším uzavřeném prostoru před velkou 

studovnou. Samotná studijní místa mohou být zčásti vybavena pouze přípojkami k sítím (více než 60 

% dotazovaných). Samozřejmostí by mělo být wifi připojení v celé budově. Téměř 80 % respondentů 

by přivítalo kavárnu, nápojové automaty, dostatečné množství relaxačních míst či samoobslužné 

odkládací skříňky. 

Zajímavým výsledkem dotazníkového průzkumu je zjištění, že dětský koutek by rádo i nerado vidělo 

zhruba stejné množství respondentů. 

https://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/e-knihy/clanek/regionalni-e-knihy/
katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=wbs%3Dmkpfree&adjacent=N&local_base=KATALOG


 

 

  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

V lednu se nechte inspirovat k novoročním předsevzetím. Jaká si dáváte? 

PROJEKTY 

Erasmus+ v naší knihovně 
 

Na podzim letošního roku vědecká knihovna úspěšně završila projekt Knižnice pre vzdelávanie 50 

plus, který byl podpořen z programu Erasmus+. Je tedy ten správný čas si projekt trochu 

připomenout a zrekapitulovat. 

Program Erasmus+ je asi většině z vás znám spíše z vysokoškolského prostředí. Nevzdělávají se 

však pouze studenti, ale lidé v každém věku a právě knihovna pro ně může být tím správným 

místem, kde získat nové vědomosti a podněty. Náš projekt byl zaměřen, jak už jeho název napovídá, 

především na věkovou kategorii 50+, aktivit se však mohli účastnit i mladší zájemci. 

Erasmus+ je program mezinárodní, což v našem případě znamenalo, že jsme nové metody 

a způsoby vzdělávání nevymýšleli sami, ale nechali jsme se inspirovat kolegy z Veřejné knihovny 

Jána Bocatia v Košicích a Župní a městské knihovny Františka II. Rákócziho v Miskolci. Výsledkem 

vzájemných návštěv a společných brainstormingů pak byl vznik zájmových klubů při naší knihovně. 

Hlásit jste se tak mohli např. do Klubu zdravého životního stylu, Klubu regionální historie, Mozkového 

joggingu a mnoha dalších klubů. Od září 2017 do října 2018 proběhlo celkem 118 klubových setkání, 

kterých se zúčastnilo 1090 návštěvníků. 

A tou nejlepší zprávou je, že ani po ukončení projektu v klubové činnosti nepolevujeme 

a pokračujeme dál. Dnes už si totiž knihovnu bez našich věrných „klubistů“ neumíme představit… 

JAK VYZRÁT NA CIZÍ JAZYKY 

Lucie Gramelová 

Nelezou vám slovíčka do hlavy? Bojíte se mluvit? Nedaří se vám najít 

si čas na učení? Snad každý musí překonávat nějaké překážky. 

Cílem této knížky je nabídnout vám co nejvíce praktických návodů, 

jak se vypořádat s nástrahami jazykového studia. Zjistíte, že na to 

nejste sami a řešení leží přímo před vámi. 

K vypůjčení zde. 

JAK ŽÍT A VYHNOUT SE SYNDROMU VYHOŘENÍ 

Radkin Honzák 

Tuto knihu napsal známý psychiatr pro ty, kteří mají pocit, že jsou pod 

silným tlakem a že by se mohli kandidáty na vyhoření poměrně snadno 

stát. Spíše než na rady typu „to dělej – to nedělej“ se autor zaměřuje na to, 

jak jít životem radostněji a vyhnout se pastem, které na sebe chystáme 

nejčastěji my sami. Čtivě napsaná knížka popisuje, co to syndrom vyhoření 

je a jak se rodí, přináší i tabulky s možností „obodovat se“ v naší konkrétní 

situaci, ale hlavně pomáhá hledat cestu, jak z problému ven. 

K vypůjčení zde. 

Naučím se cizí jazyk  

 

Méně stresu v každodenním životě 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000728423
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000743442


 

  

1000 MÍST, KTERÁ MUSÍTE VIDĚT, NEŽ ZEMŘETE 

 

1 000 míst, 1 000 zážitků… Každý z nás má v hlavě nějaký 

pomyslný seznam přání, která si touží jednoho dne splnit, seznam 

míst, která touží vidět. Často nám však v cestě stojí práce, rodina, 

škola, peníze… Co kdyby neexistovaly žádné hranice a mohli jste si 

plnit svá přání, jak se vám jen zachce? Co byste dělali? Jaká místa 

byste navštívili? 

K vypůjčení zde. 

NIKDY NEDOSTANETE DRUHOU ŠANCI UDĚLAT PRVNÍ DOJEM 

Jan Čenský a Lenka Bernardes 

 

První dojem rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu. Vzniká během 

pár vteřin při seznamování a ovlivňuje, co si o vás lidé pomyslí. 

Zkušená dvojice lektorů vám vysvětlí pravidla etikety, komunikace 

i vystupování a hlavně vás naučí, jak být sami sebou. Jan Čenský vás 

seznámí s řečí těla, jež často řekne víc, než byste si přáli. S Lenkou 

Bernardes se naučíte pracovat se svým charisma a pochopíte 

jednoduché principy práce se svým šatníkem. 

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. 

SLOW LIVING: RADOSTI KLIDNÉHO ŽIVOTA 

Mnoho knih propaguje výhody zpomalení hektického tempa 

každodenního života. Abychom vám s tím pomohli, najdete v této 

knize pečlivě vybrané předměty a doplňky, které vám umožní nejen 

správně relaxovat, ale také se zbavit neustálého spěchu. 

Převezměte kontrolu nad svým životem a udělejte si ho radostnější. 

Vraťte se zpět ke kořenům, objevte krásu pomalejšího tempa, které 

vám přinese uspokojení, relaxaci, užívání si přítomného okamžiku 

a jeho sdílení s vašimi blízkými. 

K vypůjčení zde. 

CHOVEJTE SE JAKO KOČKA 

Stéphane Garnier 

 

Kočka je váš nejlepší kouč! Svobodná, klidná, zvědavá, pozorující, 

odolná, elegantní, charismatická, hrdá, nezávislá… Kočka všechno 

pochopila, dělejme to jako ona! Tato samozřejmost inspirovala 

Stéphana Garniera k napsání příručky o osobním rozvoji pojaté jinak 

než podobné knihy. Kočka má tolik záviděníhodných vlastností, které 

můžete snadno rozvíjet, pokud se jí budete inspirovat ve svém 

každodenním životě. 

K vypůjčení zde. 

Osobní rozvoj 

Umění relaxovat, životní harmonie 

Cestování 

Změna šatníku a profesní úspěch 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000746768
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000749225
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000727973
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000737056
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000737789


  

 

Milí čtenáři, 

přejeme vám pohodový vánoční čas a do roku 2019 jen to nejlepší (ať už s předsevzetím 

nebo bez něj). 

PF 2019 

 

Být lepším rodičem 
RODIČOVSKÉ VYCHYTÁVKY – 134 GENIÁLNÍCH ZKRATEK PRO 

ŽIVOT S DĚTMI 

Asha Dornfest 

 

Rodičovské vychytávky jsou nepostradatelnou příručkou pro všechny, 

kdo mají děti. Autorka čerpala ze svého oceňovaného blogu 

Parent-Hacks.com, kde s ostatními rodiči sdílela často neuvěřitelné 

nápady a tipy, které usnadňují každodenní život s dětmi. Knížka 

s vtipnými ilustracemi přináší 134 důvtipných vychytávek, které 

umožní celé rodině vydechnout si v některých dříve obtížných 

situacích a užívat si více legrace. 

K vypůjčení zde.  

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000747310

