
  

Newsletter MSVK říjen 2018 

Milí čtenáři, 

měsíc říjen je každoročně v knihovně velmi hektický, neboť nejen v Týdnu knihoven (1.–7. 10.), ale 

i mimo něj pořádáme velké množství zajímavých akcí. S nadsázkou řečeno, pokud byste chtěli 

navštívit všechny a přitom využít i služby, které nabízíme, doma byste se moc neohřáli. Zpravodaj je 

tentokrát věnován právě této nabídce. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

3. 9.–13. 10. 2018 

KAMARÁDI VYSTAVUJÍ 

Autorská výstava fotografií Jaroslavy Vaněčkové a Vladimíra Lipiny. 
 

14. 9.–31. 10. 2018 

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ 

Knižní výstava o osudových okamžicích v novodobé historii Československa. 
 

2. 10. 2018, 9.00–19.00 

FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN 

Zábavné putování po 8 knihovnách v centru Ostravy a okolí za dárky a zajímavým programem. 

Kvízy, workshopy, exkurze, přednášky. Poznejte knihovny trochu jinak! 
 

5. 10. 2018, 17.00–22.00 

NOC VĚDCŮ / 100 let české vědy aneb od daně z hracích karet po nanovlákna 

Poutavé přednášky, laboratoř, workshopy, exkurze do zázemí knihovny v neobvyklém čase. 
 

10. 10. 2018, 10.00 

KNIHOVNICKÁ K2 

Slavnostní vyhodnocení knihovníka/knihovnice Moravskoslezského kraje 2018 v prostorách 

Národního památkového ústavu.  
 

10. 10. 2018, 16.00 

Vlastimil Vondruška / OLDŘICH Z CHLUMU – HISTORICKÝ ROMÁN A SKUTEČNOST 

Talk show známého autora se čtenáři. 
 

17. 10. 2018, 14.00 

CESTA OSTRAVANA DO AMERIKY LETA PÁNĚ 1893 

Křest audioknihy pro zrakově znevýhodněné čtenáře. Audioknihu namluvil a zároveň pokřtí Marek 

Cisovský (Komorní scéna Aréna).  
 



   

NOVINKA …  

Oslavy 100. výročí republiky – slavnostní program ve vědecké knihovně 

V sobotu 27. 10. 2018 ve 14.00 bude slavnostně předána čtenářům půjčovna 

Moravskoslezské vědecké knihovny. Pásku přestřihnou primátor statutárního města 

Ostravy Tomáš Macura a první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš 

Curylo, dalšími čestnými hosty budou náměstek primátora Zbyněk Pražák a vedoucí 

odboru kultury krajského úřadu Karin Veselá.  

V rámci tohoto slavnostního programu se uskuteční vernisáž výstavy Prvorepublikové 

knihovnictví, kterou finančně podpořilo statutární město Ostrava. V tento den budou mít 

návštěvníci jedinečnou příležitost vidět tuto výstavu o historii knihovnictví 

v Moravskoslezském kraji a zvláště v Ostravě v její ucelené podobě. Následně bude 

instalována polovina výstavy v prostorách Knihovny města Ostravy a polovina v naší 

knihovně. V prosinci si knihovny vzájemně své poloviny vymění.  

Těšíme se na vás. 

 

27. 10. 2018, 14.00  

OSLAVY 100. VÝROČÍ REPUBLIKY 

Slavnostní předání zrekonstruované půjčovny čtenářům za účasti významných hostů. Zároveň se 

uskuteční vernisáž výstavy PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ s jedinečnou příležitostí vidět 

rozsáhlou výstavu v jednom celku.  
 

27. 10.–31. 12. 2018 

PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ  

Výstava o historii knihovnictví, která bude zčásti instalována ve vědecké knihovně a zčásti 

v Knihovně města Ostravy. V prosinci se obě poloviny výstavy vymění. 
 

30. 10. 2018, 16.00–20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 



  

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

Tomáš Macura vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, 

absolvoval také Prague International Business School, MBA pro 

výkonný management a management na Gustav Käser Training 

International. Pracoval ve Státní bance československé, 

v Moravských chemických závodech v Ostravě. Ve firmě 

Walmark, a. s., Třinec vykonával funkci finančního a později 

generálního ředitele. Od roku 2008 byl odborným poradcem 

Media Marketing Services, a. s., Praha. V listopadu 2014 byl 

zvolen primátorem statutárního města Ostravy. K jeho 

občanským aktivitám patří ochrana a pomoc zvířatům v nouzi. 

Bydlí ve Slezské Ostravě, je ženatý, má dvě děti. 

AKCE, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Foto Jiří Zerzoň 

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

Můj nejsilnější čtenářský zážitek je již asi navždy spojen s Malým princem od Saint-Exupéryho. 

Kdykoliv tu knížku vezmu do ruky, třeba jen k prolistování, vždy v ní objevím něco nového. Je geniální. 

A druhým zážitkem pak bylo předčítání malým špuntům v rámci akce „Celé Česko čte dětem“ během 

doprovodného programu Colours of Ostrava 2016. Děti si hrály a já se propadl do pohádky (úsměv). 
 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

Mám ke knížkám a knihovnám velmi speciální vztah. Moje maminka pracovala v knihovně, a protože jí 

pracovní doba končila až večer, tak jsem, abych nebyl sám doma, chodil rovnou ze školy za ní do 

knihovny, tam si psal úkoly, nasával atmosféru a četl knížky. Četl jsem jich tehdy opravdu hodně, 

i stovku za rok. Ve třinácti jsem měl třeba přečteného celého Jiráska, což zrovna nevítala moje 

tehdejší učitelka češtiny, protože se to odráželo v mé mluvě. Maminka mi bohužel nedlouho poté 

umřela, ale za vztah ke knížkám vděčím hlavně jí.  
 

Jakou knihu byste čtenářům doporučil a co právě čtete? 

Díky pracovnímu vytížení se nyní ke knížce dostanu jen velmi sporadicky a je to pak pro mě svátek. 

Dávat nikomu žádné doporučení si netroufám. Mám aktuálně (a už hodně dlouho) rozečtené tři knihy: 

Nejtemnější hodinu od Anthonyho McCartena, Krvavé země od Timothyho Snydera a Přemyslovskou 

epopej od Vlastimila Vondrušky. 

Festival ostravských knihoven 
 

2. ročník Festivalu ostravských knihoven se uskuteční v úterý 2. 10. 2018, konkrétně v naší knihovně 

od 9.00 do 19.00. Během jednodenního zábavného putování po 8 knihovnách v centru zjistíte, jak 

jsou tyto instituce rozmanité, jak rozdílné služby poskytují a v čem jsou jedinečné. Pokud „oběhnete“ 

6 knihoven a získáte do festivalové pohlednice razítka, obdržíte ve vybrané knihovně zdarma 

registraci či jiný hodnotný bonus, v každé navštívené knihovně také drobné pozornosti. 

Účastníky jsou již tradičně Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna města Ostravy, 

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, knihovna Galerie výtvarného umění, knihovna a studovna 

Ekonomické fakulty VŠB-TU, knihovna Ostravského muzea, nováčky jsou knihovna Národního 

památkového ústavu v Ostravě a Archivu města Ostravy. 



 

 

  

Každá z knihoven si nachystala zajímavý program, který najdete na webových stránkách 

www.festivalostravskychknihoven.cz. Čekají na vás zajímavé přednášky, workshopy, soutěže, kvízy, 

deskové hry či výstavy. Knihovníci vás přesvědčí, že vykonávají užitečnou práci, dokážou ji zajímavě 

představit a umí se skvěle bavit. Letošní ročník festivalu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.  

 

Noc vědců 
 

V pátek 5. 10. od 17.00 do 22.00 se můžete i v naší knihovně zúčastnit zajímavého programu v rámci 

Noci vědců, tentokrát s podtitulem 100 let české vědy. 

Program Ostravské noci vědců v naší knihovně  

 Mozkový jogging za první republiky (kvízy podle Mladého hlasatele)  

 Co se skrývá za zavřenými dveřmi (prohlídky skladů v 18.00, 19.00, 20.00, 21.00)  

 Krása nanovláken (přednáška Petry Peer v 17.00) 

 Daňové reformy během století (přednáška Jana Širokého v 19.00) 

 Stará kniha – rodinný poklad (měření kyselosti papíru starých knih v 18.00, 20.00) 

 Staré a poškozené knihy do popelnice nepatří (vyrob si zajímavý doplněk čtenářského 

koutku, v 18.30 a 20.30, doba trvání do 30 min.) 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Nové prostory pro krajskou digitalizační jednotku 
 
Všimli jste si při cestě do knihovny čilého ruchu v přilehlých prostorách bývalé lékárny na Sokolské 

třídě? S radostí vám můžeme oznámit, že jsme tyto místnosti v září získali do nájmu a pracujeme na 

jejich úpravě a zprovoznění. 

Nově bude v získaných prostorách sídlit naše digitalizační pracoviště (tzv. krajská digitalizační 

jednotka), které dosud mělo k dispozici pouze jednu nevyhovující kancelář. Ročně se v MSVK 

zdigitalizuje několik desítek tisíc stran vzácných regionálních knih, novin i časopisů z různých institucí 

Moravskoslezského kraje. Pracoviště po přestěhování získá podmínky pro navýšení tohoto počtu, 

důstojné prostory pro uchovávání zapůjčených dokumentů i zázemí pro související testování 

fyzického stavu dokumentů. 

Podzemní prostory knihovna využije jako další sklad knihovního fondu. Zvýší se tak počet knih, 

které budou k dispozici na počkání a které se nebudou muset dovážet z externích skladišť. 

Víte, že nyní najdete výběr nových titulů k okamžitému zapůjčení také v prosklených vitrínách 

v půjčovně? Stačí si říct o knihu u výpůjčního pultu a můžete si ji rovnou odnést domů. 

HANDICAP 

Zaposlouchejte se do zážitků Ostravana v Americe 
 

I v letošním roce naše knihovna vydala audioknihu určenou především pro nevidomé a slabozraké 

čtenáře. Tentokrát jsme sáhli po regionálním titulu a zvolili Cestu Ostravana do Ameriky leta Páně 

1893 od Viléma Jičínského. Jak už sám název napovídá, jde o dílo starší, ale stále poučné 

a zábavné. CD bylo opět vydáno v rámci edice Regionální audioknihy. 

 

http://www.festivalostravskychknihoven.cz/


  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Doporučeným tématem na říjen jsou čeští vědci, vynálezci a jejich dílo. 

Vzhledem k tomu, že již uplynulo více než 70 let od smrti autora Viléma Jičínského, jde o autorsky 

volné dílo. Audioknihu si tak může v knihovně zapůjčit kdokoliv, naši handicapovaní uživatelé ji od 

nás obdrží jako dárek zdarma. Zde si můžete poslechnout krátkou ukázku. Slavnostní křest 

audioknihy, kterou načetl ostravský herc Marek Cisovský, se uskuteční ve středu 17. 10. 2018 od 14 

hodin ve studovně. Jste srdečně zváni! 

OD PAZOURKU K NANOTECHNOLOGIÍM – 449 KŘIŽOVATEK 

V DĚJINÁCH LIDSTVA 

Josef Černotík 

Základní snahou autora je ukázat, že velké objevy nepadají z nebes, 

ale jsou výsledkem stavu společnosti, od kterého se odvíjí invence 

učence, vědce či konstruktéra. Cílem knihy je pomoci čtenáři 

poznávat náš svět v jeho komplexnosti, probudit v něm kritické 

myšlení a také jej inspirovat k vlastním intelektuálním aktivitám.  

K vypůjčení zde. 

PRÁVĚ PROTO, ŽE JSEM  

Jan Lukeš  

 

Knižní rozhovor s Ivanem M. Havlem, mužem širokých zájmů, 

pronikavé mysli a jemného humoru, vedl zkušený publicista Jan 

Lukeš. Podobní, a přece tak jiní. Ivan M. Havel, mladší bratr 

bývalého prezidenta Václava Havla, jako by v něčem byl skoro 

jeho dvojčetem, v jiném úplným protikladem. Vystudoval obor 

automatizace a výpočetní technika a v roce 1971 získal dokonce 

doktorát z počítačové vědy na univerzitě v americkém Berkeley. 

Po roce 1989 pracoval jako dlouholetý ředitel Centra pro 

teoretická studia při UK a AV ČR a šéfredaktor časopisu Vesmír. 

K vypůjčení zde. 

https://www.svkos.cz/data/xinha/docs/Cesta%20Ostravana%20pro%20web.mp3
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000729880
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000714113


  

HOMINES SCIENTIARUM I–V. TŘICET PŘÍBĚHŮ ČESKÉ 

VĚDY A FILOSOFIE 

 

Třicet příběhů české vědy a filosofie přináší v pěti svazcích 

a na přiložených pěti DVD nosičích soubor 30 portrétů 

různorodých osobností české vědy a vzdělanosti ve 20. století. 

Netradiční představení tvůrčího života vědců kombinací 

audiovizuálního dokumentu a obsáhlejšího rozhovoru podává 

bohatý obraz českých intelektuálních dějin uplynulého století. 

K vypůjčení zde. 

HVĚZDY VĚDECKÉHO NEBE 

Karel Pacner 

 

Kniha obsahuje portréty předních osobností české vědy. V této 

publikaci září jednak vědecké stálice ve zralém věku, dále hvězdy 

i dvojhvězdy v té nejlepší badatelské kondici a v sestavě nechybí 

ani vycházející hvězda deroucí se na středoevropské nebe. 

Předkládaný výběr vědeckých hvězd zaslouží každopádně uznání 

a umožňuje na částech jejich oběžných drah ukázat příběhy 

z nejrůznějších oborů, od matematiky, fyziky a astronomie přes 

vědy o živé přírodě až třeba k historii. 

K vypůjčení zde.  

VĚDA NEPADÁ DALEKO OD STROMU 

Eva Bobůrková, Eva Hníková, Eva Vlčková 

Co vlastně dělají děti vynikajících vědců a výzkumníků? Zdědily 

„vědecké geny“ po svých slavných rodičích? A jaké vlastnosti 

a sklony mezi tyto „vědecké geny“ patří? Je to inteligence, 

schopnost soustředění, silná vůle, nebo jiné myšlení a vidění 

světa? Zvědavost? Nasměrovaly je na dráhu vědce zděděné 

vlohy, nebo spíš příklad rodičů, vzor?  

K vypůjčení zde. 

VZPOMÍNKY 

Otto Wichterle 

Vzpomínky jednoho z nejvýznamnějších představitelů české vědy 

20. století (1913–1998) jsou svérázným svědectvím o nekonečném 

zápase, který musel člověk s tvůrčím přístupem k životu v nelehkém 

století střídajících se totalit svádět se státní mocí. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000676584
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000586307
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000637755
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000727620


  

 

U6 : ÚŽASNÝ SVĚT VĚDY. VĚDA JE VŠUDE KOLEM NÁS 

Eva Hadwigerová, Kamila Teslíková 

I věda může být zábava… Robot Advee, povýšený pan 

Továrník a jeho nešikovný asistent Ducháček provedou zvídavé 

čtenáře tentokrát úžasným světem vědy a ukážou, že i věda je 

vlastně ohromné dobrodružství a taky skutečná zábava. 

Seznámí Vás s IQ parky v Ostravě-Vítkovicích, Plzni, Liberci, 

Olomouci a Brně. Knížka vznikla podle oblíbeného televizního 

cyklu České televize a navazuje na řadu knih "U6 Úžasný svět 

techniky". Poslouží též jako osvěžující pomůcka a inspirace pro 

školní vyučování. 

K vypůjčení zde. 

Vzhledem k výměně oken v knihovně jsme nuceni zavřít ve čtvrtek 27. 9. již ve 12.00. V pátek 28. 

9. a v sobotu 29. 9. bude z tohoto důvodu knihovna rovněž uzavřena. První čtvrtek v říjnu (4. 10. 

2018) bude knihovna otevřena i po 12. hodině!  

Děkujeme za pochopení. 

UPOZORNĚNÍ 

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000738364

