Newsletter MSVK červen 2019

Milí čtenáři,
tento newsletter jsme připravili v poněkud retro stylu. Pozveme vás na muzejní noc, která bude
tentokrát ve znamení života za socialismu. Přivítá vás například pionýr a na pořádek bude dohlížet
příslušník VB. A připravit se na tuto akci můžete třeba četbou některé publikace z našich knižních
retro tipů.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
3.–30. 6. 2019
Výstava studentských prací
Střední odborná škola umělecká a gymnázium z Ostravy-Zábřehu vystavuje šperky, sochy, plastiky,
komiksy a plakáty, také fotografie, videa a animace ve všech prostorách knihovny. Více o vystavující
škole a další práce studentů najdete na www.umelecka.cz.
3. 6. 2019 v 10.00 a 16.00
20. 6. 2019 ve 14.00
Efektivní vyhledávání v katalogu
Účastníky semináře seznámíme s novým vzhledem on-line katalogu a naučíme v něm efektivně
vyhledávat. Přihlášky zde.
4. 6. 2019 v 10.00–11.00 a 13.00–17.00
Knihovnické lekce pro stávající uživatele i veřejnost
Individuální informační lekce o službách knihovny pro veřejnost. Poradíme, jak se orientovat
v půjčovně, jak pracovat s on-line katalogem a čtenářským kontem. Půjčovna.
4. 6. 2019 v 15.30
KLUB NĚMECKÉHO FILMU
Sophie Scholl, Die letzten Tage
Film v původním znění s českými titulky. Předpremiéra pravidelných klubových setkání, která
chystáme od září ve spolupráci s Goethe Institutem. Vstup zdarma, přihlášky zde.
7., 14., 21., 28. 6. 2019 v 9.30
Základy práce s počítačem
Naučíme vás pracovat se soubory a složkami, napsat jednoduchý text, přečíst si zprávy na internetu
či vyhledat dopravní spojení. Kurz pro veřejnost. Přihlášky zde.

8. 6. 2019 v 17.00–24.00
OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC
Před zvoněním klíčů aneb klíčové znalosti pro život v socialismu
Zábavná hra pro celou rodinu, komentované prohlídky. Bez nutnosti registrace.
11. 6. 2019 v 9.30
Mediální gramotnost
Seminář o bezpečné orientaci v dnešním složitém mediálním prostoru. Zaměříme se na zprávy typu
fake news, hoax či deepfake, ukážeme si, jak takovéto zprávy vznikají a jak se jim bránit.
Přihlášky zde.
25. 6. v 16.00–20.00
DESKOHRANÍ.
Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace v oddělení speciálních fondů.
Každý pátek v 15.00–19.00
Práce s odborným textem
Individuální konzultace pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ. Objednávky na biblio@svkos.cz.

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 bude knihovna po celý den z provozních důvodů uzavřena.
Katalog bude fungovat bez omezení, knihy je možné vracet do biblioboxů před
knihovnou. Děkujeme za pochopení!

NOVINKA... Ostravská muzejní noc
Před zvoněním klíčů aneb klíčové znalosti pro život v socialismu
Vzpomínáte si ještě, jaké to bylo před rokem 1989? Vraťte se s námi do doby, kdy naše knihovna
nestála na Prokešově náměstí, ale na náměstí Říjnové revoluce. Do doby, kdy jsme pro dovozové
zboží nechodili do Karoliny, ale do Tuzexu. Do doby, kdy se na nás ze všech stran nehrnula
angličtina, ale zato každý uměl přelouskat azbuku. V naší zábavné hře si budete moci osvěžit
a připomenout, jaké to bylo před zvoněním klíčů, a oprášit své znalosti z tehdejší doby. A ti, kteří 80.
léta nezažili na vlastní kůži, možná poznají, že soutěž v hodu pravým céčkem může mít větší kouzlo
než sebepropracovanější počítačová hra…
19.00, 21.00 Komentované prohlídky
Pro zájemce máme nachystány prohlídky podzemních skladů knih a časopisů se zajímavým
komentářem. Sraz bude u šatny, délka trvání prohlídky je přibližně 30 minut.
Po celou dobu akce se v knihovně můžete registrovat, vyzvedávat si rezervované publikace i vracet
knihy. Na počkání vyhledáme a půjčíme knihy ze skladu na Prokešově náměstí (pod pravým křídlem
radnice).

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Tomáš Kosačík je známý jako autor knih pod
značkou Břicháč Tom. Vystudoval
Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity,
pracoval u zahraniční společnosti na rozvoji
obchodního zastoupení v ČR a na Slovensku.
Věnoval se affiliate marketingu, content
marketingu a následně své zkušenosti využil ve
vybudování vlastní značky Břicháč Tom. Během
3 let vydal 5 knih, prodal přes 400 tisíc výtisků,
obdržel několikrát ocenění Český bestseller roku
a zařadil se mezi nejprodávanější české autory.
Na sociálních sítích ho sleduje přes 200 tisíc
fanoušků.
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Největší radost mi vždy udělá nějaký kontakt se samotným autorem, osobní setkání nebo účast na
přednášce. Velký dojem na mě zanechalo setkání s profesorem Amitem Goswani během minulého
ročníku Colours of Ostrava (diskusní fórum Meltingpot). Jeho pohled na život a energie, která z něj
vycházela, to vše bylo opravdu velmi inspirativní. A největší radost mi v poslední době udělala kniha
od Robina Sharmy, která mi přišla hned po vydání v anglickém originálu.
Jaký je Váš vztah ke knihám?
Popravdě se přiznám, že nejsem velkým čtenářem klasické literatury. Mám rád knihy motivační,
o osobním rozvoji, biografie zajímavých osobností a cestopisy. Hlavně u literatury zaměřené na osobní
rozvoj se cítím jako ryba ve vodě. I když s každou další přečtenou knihou má člověk pocit, že se
daným tématem už nasytil. Proto nyní vyhledávám trochu méně známé tituly, možná i starší a snažím
se tam hledat pro mě inspirativní pasáže a myšlenky. A taky bych řekl, že čím jsem starší, tím vše
dokážu více ocenit a nosné myšlenky lépe převzít a vstřebat. Beru tedy knihy jako částečnou formu
relaxace, ale spíše impuls a podnět k přemýšlení a hloubání – to mě baví a naplňuje.
Co právě čtete?
Právě nyní jsem se začetl do Poslední aristokratky od Evžena Bočka. To je právě ta literatura, kterou
vůbec nečtu (smích). Ale chtěl jsem změnu a už při třetí větě jsem se v kavárně dusil smíchy. Jinak
často rozečtu více knih a vždy podle nálady se vracím k té, na kterou mám zrovna chuť. Aktuálně
mám rozečtenou knihu The 5 AM Club od Robina Sharmy, knihu Bdělost od Anthony de Mello a knihu
Ikigai od Ken Mogi.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Efektivní vyhledávání v katalogu
Všimli jste si, že náš online katalog vypadá trochu jinak? Nemějte z toho obavy! Naučíme vás, jak se
v něm lépe zorientovat, a poradíme různé vychytávky pro efektivní vyhledávání. Nyní najdete nejen
dokumenty, které potřebujete, ale také ty, o kterých ani nevíte, že je v knihovně máme. Přijďte
v pondělí 3. 6. v 10.00 nebo v 16.00 (nebo ve čtvrtek 20. 6. ve 14.00) na seminář, kde se vše
potřebné dozvíte. Přihlašujte se zde.
Víte, že vyšla stručná propagační podoba výroční zprávy knihovny nazvaná Sensační
tourné rokem 2018? Najdete ji ve stojanu naproti šatny, v elektronické podobě na stránkách
knihovny.

ZE ZÁKULISÍ
Box přání a připomínek – co jste si přáli a co jsme vám splnili
Od roku 2016 jsou pro vás v prostorách knihovny (stolek naproti šatny a v oddělení speciálních
fondů) umístěny papírové boxy pro vhazování vzkazů, nápadů a připomínek. Za všechny vaše
názory vám děkujeme!
Napsali jste nám jich více než 80. Potěšily nás hlavně pochvaly, ale také návrhy, které jsme sice měli
v plánu zrealizovat, ale až vaše připomínky nás „nakoply“ k jejich rychlejšímu uskutečnění. Příkladem
jsou například lekce trénování paměti. Naše kolegyně prošla odbornou přípravou, získala certifikát
a na jaře jste již mohli absolvovat ukázkovou hodinu. Od října se pak uskuteční kurz 10 odborných
lekcí.
Co jsme vám dále splnili? Toalety prošly rekonstrukcí, zavedli jsme wi-fi v oddělení speciálních fondů,
pořídili jsme samoobslužný skener, vytvořili dětský koutek a zavedli v půjčovně malý volný výběr
knižních novinek.
A na co se ještě chystáme: umístění barelu s vodou či postupná úprava dalších prostor, aby byly
uživatelsky příjemné i funkční.
Bohužel všechny vaše připomínky splnit nemůžeme, např. volné parkování pro návštěvníky knihovny,
zrušení pokut za pozdní vracení dokumentů apod.
Těšíme se na vaše další připomínky a náměty, společně tak vytváříme z knihovny místo, kde jsou
spokojeni čtenáři i knihovníci.

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Přihlašování do nových klubů a kurzů spouštíme od června!
Od září 2019 až do května 2020 budete mít opět možnost trávit svůj volný čas v nevelké skupině lidí
podobného zaměření při neformálním vzdělávání. Tentokrát ovšem v rozšířené podobě, takže možná
budete mít problém si vybrat!
Od října otevíráme kluby s tématem mozkový jogging, zdraví, cestování, regionální historie, poslech
oldies. Pro budoucí spisovatele chystáme klub zaměřený na tvůrčí psaní, pro technicky zaměřené
jedince exkurze do výrobních podniků a vědeckých institucí v rámci klubu techniků. A pro milovníky
filmů a německého jazyka budeme pořádat ve spolupráci s Goethe-Institutem klub německého filmu.
Dále pořádáme kurzy zaměřené na trénování paměti s certifikovanou trenérkou, informační
gramotnost (v říjnu proběhnou 4 setkání věnovaná úpravě digitální fotografie) a přípravu maturitních
otázek z angličtiny. Také bude v knihovně poprvé otevřena Virtuální Univerzita třetího věku pro obor
genealogie.
Přihlašování spustíme již 1. 6. 2019, proto sledujte naše webové stránky www.svkos.cz či náš
Facebook a přihlaste se včas.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Tentokrát vážně i nevážně o tom, jak jsme žili před zvoněním klíčů.

ABECEDA REÁLNÉHO SOCIALISMU
Jiří Pruša
Jde o první knihu, která se socialismu u nás věnuje ze všech
pohledů. Umožní čtenáři zasmát se politickým vtipům, pochopit
principy, na kterých byl socialismus postavený, a problémy, s nimiž
se kvůli tomu potýkal. Čtenář si tak připomene historická fakta
a osobnosti, pobaví se dobovým jazykem a také si prohlédne dobové
snímky našich předních fotografů.
K vypůjčení zde.

NORMALIZOVANÉ ŽIVOTY I a II
Adam Drda
Život za normalizace nebyl idylický. A idylické nebyly ani životní
příběhy těch, kdo se normalizování bránili. Režim usiloval
především o to, aby každý pocítil sociální jistoty, ale zároveň aby
ani na chvíli nezakusil pocit svobodného občanství. Kniha vznikla
na základě dokumentárního cyklu České televize a společnosti Post
Bellum. Přináší unikátní příběhy a dramatické osudy obyčejných lidí
v době husákovské normalizace.
K vypůjčení zde.

RETRO-REPUBLIKA
Renáta Šťastná
Výpravná, převážně fotografická publikace zachycuje uplynulých
sto let našeho státu z pohledu obyčejných lidí. Jaká to pro ně
byla doba? Jak žili, co slavili, po čem toužili, o čem snili? Spolu
s nimi především prostřednictvím dobových fotografií
zavzpomínáme na ty nejběžnější, a přece v životě každého ty
nejvýznamnější události – narozeniny a svátky, Vánoce,
Velikonoce, svatby, narození dítěte i okamžiky rozloučení…
K vypůjčení zde.

TOTALITNÍ ANEKDOTY
Ondřej Šebesta
Sbírka anekdot kolujících mezi lidmi v době socialistického
Československa. Útlá knížka, která obsahuje anekdoty a humorné
hádanky, které pomáhaly přežít každodennost a absurditu
socialistické reality.
K vypůjčení zde.

O CHALUPÁCH A LIDECH: CHALUPÁŘSTVÍ V ČESKÝCH
ZEMÍCH V OBDOBÍ TZV. NORMALIZACE A TRANSFORMACE
Petra Schindler-Wisten
S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina
české populace. Trávení volného času v objektech tzv. druhého
bydlení je považováno za přirozenou součást životního stylu
především městského obyvatelstva. Kniha přibližuje vývoj tohoto
fenoménu, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů
v Československu před rokem 1989 a jeho proměnu
v následujících dekádách.
K vypůjčení zde.

Babičko, dědečku ... jak to tenkrát bylo? (desková hra)
Nová originální hra, při které si babička nebo dědeček spolu
s celou rodinou příjemně zavzpomínají a povypráví mnohé
zapomenuté události z rodinné historie. Hra obsahuje karty s retro
fotografiemi a hravou formou vybízí k vyprávění příběhů.
K vypůjčení zde.

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
V červenci a srpnu bude opět zkrácena provozní doba knihovny. V pondělí a ve středu bude
otevřeno v čase 10.00–18.00 hod. a v ostatní pracovní dny 9.00–16.00 hod. V sobotu bude zavřeno.
Od 12. do 23. srpna bude knihovna z provozních důvodů zcela uzavřena. Bude probíhat stěhování
fondů a další plánované úpravy uvnitř knihovny.

