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Vážení čtenáři, 

nejprve bychom rádi všem návštěvníkům knihovny poděkovali za trpělivost či přímo hrdinství, s jakým 

společně s knihovníky snášeli rekonstrukci hygienického zařízení, která po tři týdny probíhala v pravém 

křídle Nové radnice. Nebylo to vůbec lehké, ale důležitý je výsledek. 

V listopadu probíhají po celé republice akce na podporu popularizace vědy, ke kterým se připojuje i naše 

knihovna výstavou vtipných plakátů znázorňujících každodenní práci vědců v komiksovém zpracování. Její 

název je všeříkající – SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS. 

Ať se vám s námi líbí! 

Vaše redakce 

 

 

 

ZVEME VÁS V LISTOPADU DO KNIHOVNY 
 
 

 

6. 10.–9. 11. 2016 
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM 
Knižní výstava ve vestibulu knihovny. 
 

24. 10.–28. 11. 2016 
SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS 
Vědci v komiksovém zpracování. Výstava plakátů ve studovně. 
  
10. 11. 2016–7. 1. 2017 
HOBBY – BÁJEČNÝ SVĚT KREATIVCŮ 
Knižní výstava ve vestibulu knihovny doplněná o „rukodělky“. 
  
23. 11. 2016 v 16.30 
PAŘÍŽSKÝ ZLOMEK DALIMILOVY KRONIKY  
Přednáška Marka Zágory představí celý „zlomek“, který zachycuje českou historii očima italských iluminátorů. 
Přiblíží také všechny panovníky v rukopise vyobrazené (Svatopluk, sv. Václav, Oldřich, Břetislav). 
  
29. 11. 2016 (poslední úterý v listopadu), 16.00–20.00 
DESKOHRANÍ  
Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 
  
30. 11. 2016–31. 1. 2017 
MILAN LINHART: 1964-2014, 50 LET KRESBY / Pro radost i potěšení 
Výstava kreseb autora se zrakovým handicapem. Vernisáž výstavy 30. 11. 2016 ve 14.00. 



 
 

 

NOVINKA... Vzdálená registrace do knihovny 
 

 

Máte zájem pouze o půjčování našich e-knih a nechcete využívat další služby knihovny?  

Právě pro vás jsme zprovoznili naši novou službu "vzdálená registrace". Přihlásíme vás, aniž byste  

nás museli osobně navštívit. Vyplníte pouze předregistrační formulář a zašlete na náš účet registrační 

poplatek ve výši 100 Kč (na půl roku) nebo 200 Kč (na 1 rok). Více zde. 

 

 

 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 
 

  

 

Na snímku s Břetislavem Čelovským 
 

 

RNDr. Jiřina Kábrtová 
 

Absolvovala Matiční gymnázium v Ostravě 

a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy 

univerzity v Brně. Narodila se a žije v Ostravě 

a je velkou ostravskou patriotkou. Ostrava pro 

ni znamená jistotu a zázemí. Od roku 1977 

pracuje v Ostravském muzeu, přičemž 

posledních 16 let jako jeho ředitelka. Ráda 

cestuje a poznává cizí kraje. Má dvě děti a tři 

vnoučata. 

  

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

Jsem od malička velký čtenář. Začalo to pohádkami – Hrubínovu veršovanou knihu 2x sedm pohádek jsem uměla 

(a dokonce skoro celou ještě umím) zpaměti. No a s Malou pohádkou o veliké řepě jsem v první třídě vyhrála 

krajské kolo STM (pro nepamětníky je to zkratka Soutěže Tvořivosti Mládeže). 

Když jsem trošku odrostla, začaly dobrodružné knihy. První bylo volné zpracování J. V. Plevy Robinson Crusoe 

od Daniela Defoa (četla jsem ho v průběhu celého života asi 30x a ráda pročítám některé kapitoly dodnes). Miluji 

„verneovky“ a mám vše, co od Julese Verna u nás vyšlo. Postupně se pak přidávala i jiná četba. Přečetla jsem 

celého Vojtěcha Martínka (i jeho krásné pohádky), zaujal mě Michail Šolochov a jeho Tichý Don, přečetla jsem 

celého Jiráska – mám ještě pokračovat? Oslovila mě i historie, zejména životopisné příběhy našich předků. 

A životopisy mám ráda dodnes. 

Nedávno jsem sledovala Šípovu Všechnopárty a přímo mne uchvátila herečka Zdeňka Procházková. 

V devadesáti letech nejen skvěle vypadá, ale jak jí to myslí. Tak jsem si hned přečetla její knihy. 

 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/clanek/e-knihy-k-vypujceni-ereading-cz/


 

 

Jakou knihu byste doporučila?  

Vášně, chutě, neřesti aneb Kohout, co si ještě nevrz – ta mě zaujala už svým názvem. Je to úsměvné a zábavné 

vzpomínání na herecké kolegy Zdeňky Procházkové. Na konci každého medailonu je vždy přidán recept 

vzpomínané slavné osoby.  

No a to je další moje záliba – kuchařské knihy. Mám dokonce ručně psané z konce 19. století. Ale je jich 

vydáváno tolik, že si opravdu vybírám. Mám tolik zážitků, dobrých rad i receptů, že možná někdy sepíšu  

svoji vlastní. 

O knihách, i o tom, co čtu (mimochodem - málokdy se stane, že před spaním nečtu, a takové bum na nos je 

znamením, že je třeba zhasnout), je toho na román. 

  

Co Vy a knihovny? 

Knihovny? Dík za to, že jsou. V mladším věku jsem pravidelně chodila každý týden, někdy i častěji. Svinovská 

pobočka Knihovny města Ostravy má velikou tradici a je bezvadná i akcemi, které pořádá. Moje děti v návštěvách 

knihovny převzaly štafetu a doufám, že brzy začnou i moje dvě vnučky nebo vnouček. 

 
 

 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 
 
 

 

Stálé služby pro zdravotně postižené 
 

Naše knihovna se snaží být přístupná všem uživatelům bez rozdílu, a proto má fond určený také pro 

handicapované. Čtenáři se zrakovým znevýhodněním si mohou v oddělení speciálních fondů vypůjčit knihy 

v Braillově písmu, audioknihy nebo také nově speciální hry určené přímo pro nevidomé a slabozraké. 

Uživatelé se sluchovým postižením si pak mohou vypůjčit filmy na DVD s titulky pro neslyšící. Ve všech 

odděleních knihovny jsou nainstalované indukční smyčky, které umožňují lepší komunikaci mezi knihovníky 

a sluchově znevýhodněnými návštěvníky. 

Knihovna bohužel nemá bezbariérový přístup, ale u dveří do hlavní budovy a do oddělení speciálních fondů 

v levém i pravém křídle radnice najdete zvonek, kterým můžete přivolat knihovnici. Ta vám ráda pomůže 

s vypůjčením dokumentů nebo s jakoukoliv jinou službou, kterou knihovna poskytuje. 

 

 

VÍTE, ŽE V JEDNOM OKAMŽIKU JE U NÁS VYPŮJČENO CCA 25 000 DOKUMENTŮ? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ZE ZÁKULISÍ 
 

 

Jak vybíráme knihy 
 

Často se nás ptáte, jak vlastně vybíráme knihy, které pro knihovnu nakupujeme. Je jasné, že není v silách 

žádného knihovníka či knihovnice přečíst vše, co vychází. Už vůbec zjistit, co bylo vydáno, je docela tvrdý oříšek, 

v knihkupectví totiž nenajdete ani zdaleka vše. Naše knihovna má v tomto směru jednu velkou výhodu – jako 

krajské knihovně jí ze zákona přísluší nabídková povinnost. Co to v praxi znamená? Každý, kdo v České 

republice vydá nějakou publikaci určenou k veřejnému šíření, je povinen ji naší knihovně nabídnout ke koupi. 

Dalším zdrojem inspirace jsou poté návrhy na nákup od vás, našich čtenářů. Můžete je zadávat prostřednictvím 

online katalogu. Samozřejmě také sledujeme novinky v nabídce distributorů a nakladatelů. 

Snažíme se pro knihovnu nakupovat téměř veškerou českou naučnou literaturu i beletrii pro dospělé. Na některé 

obory klademe větší důraz a pořizujeme více exemplářů jednoho titulu. Jde zejména o ekonomii, psychologii, 

sociologii či pedagogiku. Jsou to obory, které pravidelně „vítězí“ v našich opakovaných průzkumech čtenářských 

potřeb. Ten poslední se uskutečnil v roce 2014 a jeho podrobné výsledky jsou k dispozici zde. 

Co se týče zahraničních publikací, tady pochopitelně vše nakupovat nemůžeme. Vybrali jsme si proto 

specializaci, která je jedinečná v celorepublikovém měřítku – environmentalistiku. Cíleně nakupujeme také 

jazykové učebnice a publikace o Slezsku vydané u našich polských sousedů. 

 

 

SOUTĚŽ 
 

 

 

 

Ztraceno v překladu 

 

Čtenářka Svatava nám do soutěže o nalezení chybného překladu poslala úsměvný příklad z knihy  

Mysteria středověku, autor Thomas Cahill, přeložil Milan Jurza: 

To, co můžeme považovat za romanci ve starodávné poezii, to je přísně omezeno na občasný 

mimomanželský flirt, buď homosexuální, jako v případě Řeka Sappha, nebo heterosexuální, jako 

v případech Ovidia a Catully. 

Překladatel zřejmě netušil, že Sappho (Sapfó) byla žena, básnířka, a láska to tedy byla lesbická (v případě 

Sapfó ne příliš vyhraněná, o čemž svědčí i její manželství). 

Čtenářka Svatava od nás získává knihu a balíček propagačních předmětů. 

 

Vy se můžete soutěže zúčastnit již naposledy. Své postřehy posílejte na adresu:msvk@svkos.cz. 

 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/knihovni-fond/clanek/vyhodnoceni-dotazniku-k-doplnovani/
mailto:msvk@svkos.cz?subject=Sout%C4%9B%C5%BE%20Ztraceno%20v%20p%C5%99ekladu


 

 

HANDICAP 
 

 

Půjčujeme deskové hry pro zrakově handicapované! 
 

V říjnu jsme začali půjčovat tyto speciální deskové hry. V nabídce nyní máme celkem 5 her, které si zrakově 

handicapovaní čtenáři mohou vypůjčit domů - Člověče, nezlob se, Piškvorky, Qardo, Pyramida a Domino. Čtenáři 

si také mohou v oddělení speciálních fondů zahrát prezenčně dvě hry - skládání dřevěných tvarů do obrazců či 

pexeso z různých materiálů. 

Tyto deskové hry si mohou vypůjčit pouze zrakově znevýhodnění čtenáři, a to na měsíc s možností prodloužení.  

 

 

 

 

 
 

 

 

KOMIKSY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 
 

 

 

VALČÍK S BAŠÍREM 

Ari Folman, David Polonsky 

 

Komiksová adaptace stejnojmenného filmu oceněného Oscarem. Bejrut, září 1982. 

Příslušníci křesťanských milic zmasakrovali stovkyPalestinců v uprchlických  

táborech Sabra a Šatíla. Bejrut je v té době obsazen izraelskými vojáky, jedním  

z nich je i Ari Folman. Ari po dvaceti letech zjišťuje, že si z oné doby nic  

nepamatuje. Až noční můry spolubojovníka z libanonské války ho přivedou  

k otázce: Účastnil jsem se toho vraždění?  

K vypůjčení zde. 
 

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000485124


  

 

SPIKNUTÍ: TAJNÝ PŘÍBĚH PROTOKOLU ŽIDOVSKÝCH MUDRCŮ 

Will Eisner 

 

Od roku 1921 je prokázáno, že Protokoly židovských mudrců jsou falzum, přesto 

jsou do dnešních dnů mnohými považovány za pravé. V komiksu Willa Eisnera  

však zjistíte, že jsou především pouhým plagiátem jistého satirického díla z roku 

1861. Dozvíte se také nejen, jak a proč Protokoly vznikly, ale také jakým  

způsobem byly využívány různými rasistickými stranami či organizacemi.  

K vypůjčení zde. 
 

 

  

JAK ROZUMĚT KOMIKSU? 

Scott McCloud 

 

Co je to vlastně komiks? Jde spíše o literaturu nebo film? Jak by měl „správný“ komiks 

vypadat? A proč je vlastně jazyk komiksu tak univerzálně srozumitelný? 

To vše si přečtete (a uvidíte) v klasické učebnici komiksu sepsané však neklasicky – ve 

formě komiksu. 

K vypůjčení zde. 

 

 

 

ZAKLÍNAČ / LIŠČÍ DĚTI 

Paul Tobin, Joe Querio 

 

Geralt na své pouti zavítá na palubu lodi plné bláznů, odpadlíků a zločinců. Někteří  

jsou velmi nebezpeční, jeden z nich dokonce skrývá ohavné tajemství, které by  

mohlo na posádku i cestující přivolat nesmiřitelnou pomstu pověstné matky liščice… 

Výborný hororově akční příběh zasazený do úspěšné herní série Zaklínač.  

K vypůjčení zde. 

 

 

 

 

 

DÍVKA JMÉNEM PATIENCE 

Daniel Clowes 

 

Patience a Jack čekají miminko. Ani jeden netuší, že jejich životy brzy naberou  

naprosto nečekaný směr a změní se v existenciální horor, v němž se zároveň  

cestuje časem. Přežije tuto odyseu alespoň jeden z nich? Mnohovrstevnaté vyprávění se 

odehrává v několika časových rovinách i v nečekaně emocionálních polohách. 

K vypůjčení zde. 

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000308402
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000133751
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000678848
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000693100


 

 

PŘIPRAVUJEME  
 

 

Ani v prosinci nezapomeneme na rozptýlení čtenářů a věříme, že ne všichni podlehnou předvánoční dárkové 

horečce a přijdou si s námi zahrát ještě 20. prosince deskové hry. A možná to bude i zajímavá inspirace pro 

dárek na poslední chvíli.  

  

 

 

 


