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Vážení čtenáři, 

poprvé k vám přichází nový zpravodaj Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Jednou 

měsíčně vám jeho prostřednictvím budeme přinášet informace o skvělých (jak jinak) akcích 

pořádaných knihovnou, o novinkách (příznivých) ve službách, pohled do zákulisí, rozhovory 

se zajímavými lidmi, soutěž i doporučení na knihy, CD s hudbou i mluveným slovem či 

deskové hry, které byste neměli jen tak minout. 

Při problémech se zobrazením, přihlášením či odhlášením nás prosím informujte na 

msvk@svkos.cz. Děkujeme a těšíme se na této adrese i na vaši odezvu. Zachovejte nám 

hlavně přízeň i v příštím čísle. 

Vaše redakce 

 
 

 

ZVEME VÁS V ZÁŘÍ DO KNIHOVNY 
 
 

 

22. 8.-1. 10. 2016 

SVĚT VIDĚNÝ HMATEM 

Výstava sádrových reliéfů autorů se zrakovým handicapem ve vestibulu knihovny. 

 

22. 8.-1. 10. 2016 

VIDÍM – NEVIDÍM 

Výstava fotografií přibližující vidění s různými vadami zraku, studovna. 

  

21. 9. 2016 v 16.00 

ISLAND – život s nádechem ledu 

Povídání vášnivé cestovatelky a spisovatelky Evy Učňové o Islandu, tipy pro cestovatele 

a představení knihy Island – život s nádechem ledu. Místo konání: studovna. 

  

27. 9. 2016 (poslední úterý v září), 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 

 

Všechny akce jsou přístupné veřejnosti, vstup zdarma. 
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NOVINKA... Půjčování elektronických knih 
 
 

 

Od září pro vás naše knihovna připravila velkou novinku - spustíme službu online 

půjčování elektronických knih současných českých i světových autorů. Ve spolupráci 

s firmou eReading nabídneme téměř 2500 titulů, které si budete moci stáhnout do 

svých tabletů či chytrých telefonů. Žádané bestsellery tak budete mít dostupné ihned z 

pohodlí domova, bez nutnosti čekání, až na vás přijde řada v množství rezervací. 

E-knihy budou dostupné prostřednictvím našeho katalogu a budete je tedy vyhledávat 

tak, jak jste zvyklí. A co víc, e-výpůjčky budou pro všechny naše registrované čtenáře 

zdarma! 

O spuštění této nové služby budeme informovat na našich webových stránkách i na 

Facebooku a Google+. 

 

 
 

 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 
 
 

 

 

EVA TVRDÁ 
spisovatelka 
 

Žije a tvoří v Šilheřovicích. Do širšího povědomí 

vstoupila svými díly Dědictví, Třešňovou alejí, 

Nenápadný půvab Slezska, Okna do pokoje, Viva la 

revolución a Pandořina skříňka. 

 

Naše knihovna vydala v roce 2015 Dědictví jako první 

audioknihu ve své nové edici Regionální audioknihy. 

  

 

 

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

zážitků? 

Nedávno jsem si konečně přečetla knihu Dumasův klub aneb Richelieuův stín, kterou napsal 

současný španělský spisovatel Arturo Pèrez-Reverte, a byla jsem nadšená tím, že i dnes žijí 

lidé, kteří milují tvorbu Alexandra Dumase staršího podobným způsobem jako já, a že 

dokonce existuje současný spisovatel, který to dokáže vyjádřit i literárně. Kniha Dumasův 

klub je detektivka, nakladatel uvádí, že něco jako Agatha Christie, ale na mě z knihy dýchl 

svět mého dalšího oblíbeného žánru, noir. Takže se mi v jedné knize dostala do rukou 

kombinace dvou žánrů, které mě vždy nesmírně těšily. I já určitě patřím do Dumasova klubu 

a žánr noir tak trochu žiji, Ostrava se svým okolím prostě noir je, takže jsem v knize byla ne 

jako doma, já jsem tam byla doma. 

  



 

Navštěvujete knihovnu? Kterou? Jaký je Váš vztah ke knihovnám? 

Patřím k lidem, kteří četbu potřebují k životu. Když jsem učila, tvrdila jsem studentům, že 

existuje duševní hlad a ten je třeba ukojit. Když má člověk obyčejný hlad, koupí si rohlík a sní 

ho, když má duševní hlad, musí číst. Proto je nutné navštěvovat knihovnu. Takže můj vztah 

ke knihovnám je zásadní, knihovna je nutnost – jak jinak se dostat k duševní potravě? 

Knihovny jsou pro mě daleko důležitější než nákupní centra, mám je daleko radši, jsou pro 

mě lákavější. I když nákupní centrum, kde je pořádné knihkupectví, taky není špatné. „Moje“ 

knihovna je v Hlučíně, kterou pravidelně navštěvuji už od 80. let minulého století, kdy jsem se 

stala její čtenářkou. 

  

Jakou knihu byste nám doporučila? 

Čtenářům bych doporučila dílo současného francouzského spisovatele Michela Houellebecqa 

a dílo současného britského satirika Dana Rhodese. Domnívám se, že tito autoři velmi 

vynikají schopnostmi působivě a bez příkras zachytit podstatu naší současnosti. Ale abych 

nebyla v doporučení jen v zahraničí a jen ve společenských souvislostech, doporučila bych 

k četbě i povídky současného českého malíře a hudebníka Martina Němce. Jedinečná 

imaginace tohoto autora určitě stojí za pozornost, pokud si čtenář dokáže četbu propojit 

i s jeho obrazy a s jeho hudbou, čeká ho vskutku originální čtenářský zážitek. 

 
 

 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 
 
 

 

Meziknihovní výpůjční služba 
 

Už se vám někdy stalo, že jste v našem katalogu hledali knihu a zjistili, že ji naše knihovna 

nevlastní? Může se vám to přihodit především u starších či zahraničních publikací. Právě pro 

tyto účely je určena meziknihovní výpůjční služba, díky níž si můžete knihu vypůjčit 

naším prostřednictvím z jiné knihovny v České republice či dokonce ze zahraničí. 

S meziknihovní výpůjční službou se často setkáte pod zkratkou MVS - nebuďte proto 

zmatení, když uslyšíte knihovnice mluvit o „emvéesce“. Princip této služby je velmi 

jednoduchý. Zadáte svůj požadavek a naše pracovnice vyhledá knihovnu, která danou knihu 

vlastní. Odtud si ji vyžádáme a vám zašleme výzvu k vyzvednutí až ve chvíli, kdy bude 

publikace pro vás připravena v naší půjčovně. 

Požadavek na meziknihovní výpůjční službu se zadává přes online katalog prostřednictvím 

tlačítka MVS. Je dobré uvést co nejvíce údajů, které o knize znáte – bude se nám poté 

rychleji vyhledávat. 

Na závěr ještě upozorňujeme, že MVS je službou placenou. Základní poplatek pokrývá 

paušální náklady na poštovné a balné a činí 50 Kč. Platit ho budete samozřejmě pouze 

v případě, že vám knihu opravdu zajistíme. U mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, tedy 

dodání knihy ze zahraničí, bude částka pochopitelně vyšší a bude se odvíjet od reálných 

nákladů na získání publikace. 

 

Víte, že nejžádanější knihou v naši knihovně je titul Kvalitativní výzkum od Jana 

Hendla? 

 



 
 

 

ZE ZÁKULISÍ 
 
 

 

Německá studovna 
 

Pokud pravidelně navštěvujete naši knihovnu, jistě jste již narazili na malou otevřenou 

místnost plnou německých publikací, která je umístěna na konci chodby za hlavní studovnou. 

Možná ale netušíte, proč jsou knihy v této studovničce označeny speciální signaturou N 

a proč jsou takto vyčleněny do zvláštního prostoru mimo běžné sklady. 

Naše knihovna má již od roku 2001 tu čest být partnerskou knihovnou Goethe-Institutu, tedy 

organizace podporující výuku němčiny a propagující německou kulturu. A právě publikace 

získané trvalou zápůjčkou z Goethe-Institutu tvoří náplň naší Německé studovny. Jedná se 

zejména o jazykové učebnice, encyklopedie a knihy o Německu (jeho kultuře, historii 

i současnosti). Významně je zastoupena také literatura o česko-německých vztazích 

a samozřejmě také německá beletrie. 

Spolupráce s Goethe-Institutem se neomezuje pouze na dary německých publikací. My zase 

na oplátku podporujeme aktivity institutu v našem regionu, např. poskytujeme prostor pro 

putovní výstavy. 

 
 

 

SOUTĚŽ 
 
 

 

Ztraceno v překladu 

 

Myslíte si, že autorem novely Smrt v Benátkách je Thomas Mann? Máte pravdu, 

nicméně v českém překladu francouzského bestselleru Mráz Bernarda Miniera se 

dočtete toto: „Hleděla na nepřirozenou barvu jeho vlasů a myslela na jednu postavu 

z knihy Gustava von Aschenbacha Smrt v Benátkách, která si také barvila vlasy, obočí 

a knír, aby se líbila mladému efébovi, kterého potkala na pláži.“ 

 

Pokud se i vám stalo, že vás v knize zarazil chybný překlad, omyl v reáliích či jiná 

nepřesnost, napište nám na adresu redakce msvk@svkos.cz a my vás za váš postřeh 

odměníme knihovnickým dárečkem. 

 

 
 

 

HANDICAP 
 
 

Dvě výstavy přibližující život se zrakovým handicapem 
 

Na září letošního roku jsme připravili dvě zajímavé výstavy, jejichž prostřednictvím bychom 

vám rádi přiblížili život lidí se zrakovým handicapem. 

První výstava Svět viděný hmatem byla uspořádána ve spolupráci s Tyflocentrem a Galerií 
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výtvarného umění v Ostravě. Ve vitrínách ve vstupních prostorech knihovny můžete 

obdivovat sádrové reliéfy, které vytvářeli nevidomí či jinak zrakově handicapovaní autoři. 

Vystavená díla si můžete nejen prohlédnout, ale samozřejmě také "osahat". 

Druhá výstava s názvem Vidím - nevidím je připravena na panelech ve studovně. Dozvíte se 

na ní, že slabozrakost není jedním zrakovým handicapem, ale že existují rozličné vady 

bránící běžnému vidění. Výstava vznikla za pomoci speciálních brýlí, které simulují zrakové 

vady. Tyto brýle si můžete vyzkoušet v oddělení speciálních fondů. 

 
 

 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 
 
 

 

 

JAK VOJÁK OPRAVUJE GRAMOFON 

Saša Stanišič 

 

Bosenský autor píšící německy ve svém románu barvitě 

přibližuje mentalitu obyvatel Balkánu, balkánskou válku 

i problematiku emigrace. Českému čtenáři pomáhá 

pochopit, jak vystupňovaný nacionalismus živený 

nenávistí „k těm jiným“, kteří jsou v podstatě stejní, jen 

mají jiná jména, vede ke katastrofě s tragickým koncem 

a tisíci zmařenými lidskými životy. 

 

K vypůjčení zde. 

 

 
 

 

 

KULTURNÍ DĚJINY KLIMATU 

Wolfgang Behringer 

 

Věděli jste, že Island prožíval v 11. století svůj zlatý věk, 

že se v Grónsku pěstovala pšenice a víno se sklízelo 

i v jižním Norsku? A že zima 1317/1318 trvala od 

listopadu do konce dubna, přičemž v Kolíně nad Rýnem 

sněžilo ještě 30. června? A věděli jste, že hony na 

čarodějnice souvisí s chladným počasím tzv. malé doby 

ledové? To vše se dovíte v knize Wolfganga Behringera, 

která vypráví zajímavý příběh o tom, jak klimatické 

změny ovlivňovaly a ovlivňují dějiny lidstva. 

 

K vypůjčení zde. 
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KAREL IV. STAŇ SE CÍSAŘEM! 

Anna Knauerová 

 

V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození 

Karla IV. Jednou z atraktivních možností, jak se o této 

významné osobnosti dozvědět něco nového, je zahrát si 

deskovou hru Karel IV. Staň se císařem! Hra provází 

zábavnou formou od panovníkova narození až po 

korunovaci římským císařem. Autorem ilustrací je 

akademický malíř Atila Vörös. Hra je určena pro 

2-6 hráčů a zahrát si ji může celá rodina. 

 

K vypůjčení zde. 

 
 

 
 

  

DIVNÉ DNY 

Láska v pěti novelách 

 

Pět autorek píše o lásce a naději. S reálným pohledem 

na situace, bez potřeby vztah romantizovat. V některých 

příbězích s dávkou humoru, v jiných s tragickou 

hloubkou. Jednotlivé novely ukazují na hodně odlišné 

zákruty lásky. Jejich spojnicí je pochopení, že prožívání 

lásky má své klady a zápory a v každém věku a 

prostředí je odlišné. Kniha nabízí zároveň zajímavý 

náhled na současný ženský svět. 

 

K vypůjčení zde. 

 
 

 
 

  

OSTRAVA VČEREJŠÍ 

Bohuslav Žárský 

 

Dobové fotografie a veduty přivádějí čtenáře do první 

poloviny 20. století, období mimořádného 

architektonického rozkvětu města. Publikace přináší 

zajímavé informace o důlních stavbách, obchodních 

domech, kavárnách, bankách a dalších významných 

budovách. Čtivý text obsahuje fakta i nečekané příběhy 

spjaté s historií budov. Doporučujeme nejen 

pamětníkům, ale všem, kteří mají Ostravu rádi. 

 

K vypůjčení zde. 
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http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000161596
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000675751


 

 
 

 

PŘIPRAVUJEME  
 
 

 

Týden knihoven 3.-9. 10. 2016 

Týden knihoven bude opět nabitý akcemi. Těšit se můžete na knižní výstavu o Divadle Járy 

Cimrmana, křest audioknihy Dům číslo 6 ostravské autorky Nely Rywikové i na den pro 

veřejnost s exkurzemi a Záhadou hlavolamu v oddělení speciálních fondů. 

 

V říjnu jsme pro vás také připravili další oblíbenou historickou přednášku Marka Zágory či 

odpoledne deskových her Deskohraní. 

  

 

 


