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Milí čtenáři, 

dny se pomalu krátí, večery prodlužují, přichází ten správný čas na chvilky s dobrou knihou. Sledujte 

tedy naši rubriku Stojí za přečtení, protože vám přinášíme nejen tipy na dobré knihy, ale také na 

různé žebříčky a doporučení knihkupců, které jsou dobrou inspirací pro výběr toho správného čtiva. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

3. 10.-2. 12. 2017 

OSTRAVA – 750 LET  

Knižní výstava o mnoha podobách Ostravy. 

  

1. 11. 2017 v 17.00 

Knihovnické středy 

Macela Krčálová / SLADKÝ ŽIVOT S ČOKOLÁDOU 

Beseda o historii, výrobě a účincích čokolády (nejen na naše zdraví). S ochutnávkou kvalitní české 

čokolády a možností jejího zakoupení. 

  

6.-12. 11. 2017 

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR 

Program v knihovně 

6. 11.-31. 12. / Kuriózní patenty 20. století / výstava patentů ve studovně 

8. 11. v 16.00 a 17.00 / Digitalizace není jen skenování / exkurze na digitalizační pracoviště 

  

15. 11. 2017 v 16.30 

Knihovnické středy 

Dana Šimková / PŘÍBĚH TITANIKU  

Přednáška o skutečném příběhu jedné lodi, od nápadu na její zkonstruování až po nalezení vraku. 

  

28. 11. 2017, 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 

  

29. 11. 2017, 17.00 

Křest knihy ZTRACENI 

Autor Christopher Zacharia Lameck a nakladatelství En Face spolu s návštěvníky pokřtí autorovu 

novinku. 



 

  

NOVINKA 

V prostorách Galerie výtvarného umění v Ostravě byla dne 12. října 2017 předána ocenění 

vítězům soutěže Knihovnická K2. Knihovnou Moravskoslezského kraje 2017 se stala 

Městská knihovna Český Těšín. Patří mezi špičkové veřejné knihovny v kraji, její služby 

jsou doplněny řadou inspirativních akcí s mezinárodním přesahem. Čestné diplomy získaly 

Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele 

s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné propojení služeb knihovny 

s Malou galerií a Památníkem Raškovice. Více informací najdete na 

https://www.msk.cz/cz/kultura/knihovnou-moravskoslezskeho-kraje-2017-se-stala-

mestska-knihovna-cesky-tesin-98573/. 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

JAKUB IVÁNEK 

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. je absolventem oborů český jazyk 

a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 

a postgraduálního studia Teorie a dějiny české literatury tamtéž. 

Mimo literární oblast se zabývá kulturou regionu severní Moravy 

a českého Slezska, zvláště dokumentací uměleckých děl (tzv. 

monumentálních realizací) pro architekturu a veřejný prostor 

z druhé poloviny 20. století. Od roku 2011 je vědeckým 

pracovníkem Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem 

okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Vytvořil mapu 

Ostravské sochy: mapový průvodce uměleckých děl 

v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy. Foto archiv autora 

Vítězné knihovny K2 2017 

https://www.msk.cz/cz/kultura/knihovnou-moravskoslezskeho-kraje-2017-se-stala-mestska-knihovna-cesky-tesin-98573/
https://www.msk.cz/cz/kultura/knihovnou-moravskoslezskeho-kraje-2017-se-stala-mestska-knihovna-cesky-tesin-98573/


  

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

To je poměrně složitá otázka. Jelikož nejsilněji dokážeme vnímat svět okolo v dětském věku, utkvívají 

mi v paměti zejména knihy, které mě obklopovaly tehdy. Mou „biblí“ v dětství byla publikace Hrady, 

zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zejména druhý svazek – Severní Morava. Na té 

jsem se vlastně sám učil číst. V pokročilejším dětství jsem si velmi oblíbil Petiškovy Staré řecké báje 

a pověsti, na kterých jsem miloval mimo jiné i nádherné ilustrace Zdeňka Sklenáře. Láska ke starému 

Řecku mi vydržela dodnes. Zato když jsem otevřel před pár lety Petiškovu knihu, už jsem se 

nedokázal na tu vlnu dostat zpátky. 

Jaký je Váš vztah ke knihovnám? 

Knihovny samozřejmě navštěvuji, už jen proto, že jsem vědeckým pracovníkem na univerzitě. 

V poslední době docházím nejvíce do Moravskoslezské vědecké knihovny a samozřejmě také do 

Univerzitní knihovny Ostravské univerzity. Za dob studií jsem navštěvoval i Knihovnu města Ostravy, 

která má kvalitní fond beletrie, a ta byla pro mě jako studenta české literatury v té době prvořadá. Při 

výzkumné činnosti se dostávám často i do různých dalších knihoven v naší zemi, zejména do sbírek 

starých tisků. 

Jakou knihu byste doporučil? 

Mám rád povídkové soubory. Ačkoli nejnovější literatuře příliš neholduji, v poslední době mě uchvátily 

některé povídky Marka Šindelky, zejména z knihy Mapa Anny. Za jednu z nejlepších povídkových knih, 

kterou jsem kdy četl, pak považuji Příběhy jedné noci od Petera Høega. Je to kniha neobyčejně 

zvláštní, ne zrovna jednoduchá, ale o to více poutavá. Baví mě, když něco vyčnívá svou jinakostí. A na 

žádný podobný text jsem v životě skutečně nenarazil. 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Zájmové kluby v knihovně 
 

Možná si vzpomínáte, že jsme v květnu letošního roku spustili přihlašování do zájmových klubů, které 

se naše knihovna rozhodla nově organizovat. V nabídce bylo celkem 11 klubů a my jsme byli velmi 

zvědaví, jaký ohlas tato naše novinka bude mít. 

K naší velké radosti jste projevili zájem o všechny kluby. Jako první se zaplnil Klub regionální historie, 

velmi brzy jsme museli odmítat také zájemce o účast v Klubu moderní komunikace, Klubu zdravého 

životního stylu a klubu Mozkový jogging. Po uzavření přihlášek bylo jasné, že otevřeme všech 11 

klubů, a tak jsme začali intenzivně pracovat na jejich obsahové náplni. Pro některé jsme sháněli 

a oslovovali odborné letory, pro jiné jsme připravovali program vlastními silami. 

Kluby byly zahájeny v druhé polovině září. S výjimkou počítačově zaměřeného Klubu moderní 

komunikace se účastníci budou scházet vždy jednou měsíčně. V tuto chvíli ještě nabízíme volná 

místa v Klubu přátel knihovny, Klubu praktických informací a Biblioklubu. Pokud byste měli o účast 

v těchto klubech zájem, napište na oravova@svkos.cz. 

Víte, že tou opravdu nejmenší knížkou je zřejmě japonská kniha květin Šiki no Kusabana, 

jejíž stránky měří pouze 0,75 milimetru? A momentálně největší knihou na světě je Paměť 

Bejrútu? Její rozměry jsou 3,85 x 2,77 metrů? 

oravova@svkos.cz.


  

ZE ZÁKULISÍ 

 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

HANDICAP 

 

Z nových knih pro vás tentokrát vybíráme tituly, které možná nejsou prvoplánovými bestsellery, ale 

mohou vás zaujmout svým zajímavým či netradičním tématem. Proč si občas místo severské 

detektivky nepřečíst např. knihu o gramofonovém průmyslu? 

Další nové publikace (včetně bestsellerů) naleznete na 

http://www.svkos.cz/katalog/novinky-ve-fondu-knihovny/clanek/novinky-ve-fondu-knihovny/. 

Vyhodnocení ankety spokojenosti s newsletterem 
 

Zpravodaj vědecké knihovny vychází už rok, a proto jsme se rozhodli vás požádat o zpětnou vazbu. 

Na dotazník nám odpovědělo celkem 79 respondentů. A tady jsou výsledky. 

Název newsletteru jsme se rozhodli neměnit, protože pro zachování toho stávajícího se vyslovilo 

celkem 76 % respondentů. Zpravodaj budete i nadále nacházet ve své e-mailové schránce 1x za 

měsíc (pro se vyslovilo 88,5 %). Na základě vašich návrhů jsme se rozhodli zařadit do newsletteru 

více knižních novinek, ovšem ne těch, které můžete najít všude, ale těch více opomíjených, přesto 

zajímavých. Budeme se také věnovat statistikám nejpůjčovanějších titulů. Rubriku Vtipy/Soutěže 

jsme se rozhodli zrušit, ostatní rubriky zůstávají bez větších změn. 

Na základě vašich návrhů na konci každého zpravodaje najdete odkaz na archiv, kde jsou dostupná 

všechna vydaná čísla newsletteru ve formátu PDF. 

Děkujeme za všechny odpovědi, za podnětné tipy a nápady a také za chválu. Doufáme, že s naším 

newsletterem budete i v budoucnu spokojeni. 

TyfloCentrum  
 
Vědecká knihovna spolupracuje s různými organizacemi, které poskytují služby zrakově 

handicapovaným lidem. Jednou z těchto organizací je i TyfloCentrum Ostrava. Jeho posláním je 

nabízet a poskytovat svým klientům služby a činnosti, které vedou k samostatnosti a nezávislosti, 

zdokonalují kvalitu života, podporují společenské, pracovní a kulturní uplatnění. 

V roce 2017 jsme připravili již dvě exkurze pro klienty TyfloCentra, na kterých jim knihovnice 

představila služby knihovny určené právě pro tyto čtenáře, ukázala jim dokumenty, které si mohou 

vypůjčit, a také pomůcky, které používáme při výuce studentů zdravotnických škol. Tyto exkurze 

můžeme samozřejmě připravit i pro jinou organizaci věnující se zrakově handicapovaným.  

http://www.svkos.cz/katalog/novinky-ve-fondu-knihovny/clanek/novinky-ve-fondu-knihovny/


 

    

ŽELEZNIČNÍ MOTOROVÉ VOZY Z TATRY KOPŘIVNICE 

Hynek Palát 

Pro mnohé je Tatra Kopřivnice spojena především s výrobou 

nákladních automobilů. Tatra však za první republiky vyráběla rovněž 

motorové vozy pro železnici, z nichž některé sloužily až do začátku 

osmdesátých let minulého století. V knize Hynka Paláta naleznete 

informace o všech výrobních řadách železničních motorových vozů 

Tatry, včetně bohaté fotodokumentace. Samostatná kapitola se 

věnuje také nejslavnějšímu železničnímu vozu Tatry – Slovenské 

strele. 

K vypůjčení zde. 

ALEJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – KONCEPCE 

JEJICH ZACHOVÁNÍ, OBNOVY A PÉČE O NĚ  

 

Aleje kolem cest patří k zajímavým prvkům krajinné architektury. 

Jakou roli vlastně v krajině hrály a hrají? Jak o ně pečovat, aby 

neohrožovaly silniční provoz? A jaký je stav alejí 

v Moravskoslezském kraji? Na to vše dává odpověď tato 

publikace, která shrnuje všechny otázky okolo silničních 

stromořadí – od právních až po estetické. Navíc v ní také 

naleznete příklady dobré praxe v oblasti péče o aleje z Německa 

a Polska. 

K vypůjčení zde. 

ZE STARÉ PRAHY 

Jan Honsa 

 

Malíř Jan Honsa se během první světové války skrýval v anonymní 

Praze před odvodovou komisí. Během tříletého pobytu vznikl cyklus 

více než dvou set perokreseb pražských zákoutí. Přes sto let trvalo, 

než bylo splněno malířovo přání vydat kresby knižně. Teprve nyní se 

můžeme nostalgicky ponořit do zmizelého světa pražských 

venkovských periferií, dvorů či zahrad. Kresby jsou doplněny 

popisem míst, která zobrazují, včetně informací o současném stavu. 

K vypůjčení zde. 

BUDOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO GRAMOFONOVÉHO 

PRŮMYSLU PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE: 1945-1963  

Jan Müller a Petr Prajzler 

Gramofonový průmysl začal být znárodňován již v roce 1945 

a soustřeďován do národního podniku Gramofonové závody. V této 

publikaci (první svého druhu) najdete informace o repertoáru, který byl 

vydáván, o technologiích používaných při výrobě či nahrávání 

gramofonových desek nebo o designu etiket vydávaných desek. 

Dozvíte se také například, co byla služba Fotophon či kdy začaly 

u nás vycházet první SP desky neboli singly. Publikace je doplněna 

bohatým obrazovým materiálem.vozu Tatry – Slovenské strele. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000721121
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000720853
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000721581
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000720573


 

 

STRUČNÁ HISTORIE NEŘESTI  

Robert Evans 

 

Carletonovou univerzitou v Minnesotě otřese neuvěřitelná zpráva: 

profesor Arno Holmstrand, špičkový odborník na antické dějiny, byl 

zavražděn. Vzápětí objeví jeho mladá kolegyně Emily Wessová 

v hromádce s poštou podivný dopis napsaný Arnovou rukou. V tu 

chvíli netuší, že se nachází na začátku cesty za odhalením pravdy 

o legendární alexandrijské knihovně i o boji dobra se zlem, jež 

doprovází její osud.  

K vypůjčení zde. 

UPOZORNĚNÍ 

Ve dnech 17.-18. 11. 2017 bude knihovna uzavřena.  

Děkujeme za pochopení. 

A zde najdete další tipy na zajímavé novinky a žebříčky knih podle ohlasů čtenářů i knihkupců: 

https://www.databazeknih.cz 

https://www.cbdb.cz/knizni-novinky 

https://www.knihydobrovsky.cz/knihy/bestsellery 

https://neoluxor.cz/blog/novinky/ 

http://www.ctesyrad.cz 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000721550
https://www.databazeknih.cz/
https://www.cbdb.cz/knizni-novinky
https://www.knihydobrovsky.cz/knihy/bestsellery
https://neoluxor.cz/blog/novinky/
http://www.ctesyrad.cz/

