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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě

Jak se k nám dostanete:
Trolejbusem č. 101, 102, 103, 106
(zastávka Nová radnice)
Tramvají č. 1, 2, 8, 9, 11, 14
(zastávka Důl Jindřich, poté cca 10 min. pěšky
po ulici 30. dubna směr Nová radnice)

Středním a vysokým školám regionu nabízíme
možnost exkurzí či přednášek z různých oblastí.
U každé přednášky je uvedena kontaktní osoba,
na kterou se můžete obrátit pro více informací.

Otevírací doba:
Půjčovna, studovna, bibliografie
Po–Pá 9.00–19.00
So
8.30–12.00
Oddělení speciálních fondů
Po–Pá 9.00–18.00
Každý 1. čtvrtek v měsíci otevřeno do 12.00 hodin.

Registrace:
Cena 100 Kč půlroční, 200 Kč celoroční registrace.
Sleva 50 % při registraci během exkurze.

V případě zájmu o prezentaci ve vaší škole
je potřeba učebna vybavená prezentační
technikou (PC, plátno, dataprojektor).
Tato varianta je z technických důvodů
možná pouze u některých přednášek.
Délku i obsahovou náplň všech přednášek
lze přizpůsobit požadavkům jednotlivých
škol, případně propojit více akcí v průběhu
jedné návštěvy.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Exkurze (MSVK se představuje)
Seznámíme vás se službami knihovny, našimi knihovními fondy, způsoby vyhledávání informací atd. Exkurze
trvá přibližně jednu vyučovací hodinu. Školy mohou při
exkurzích využít připravený seznam otázek, k nimž se
studenti v průběhu prohlídky dozvědí odpovědi.
Kde: hlavní budova knihovny, Prokešovo nám. 9
Kontakt: Mgr. Jitka Chromcová,
poradna@svkos.cz, tel. 596 118 881, kl. 213

Od rukopisů k digitalizaci
Nabízená akce je připravena jako doplněk k výuce
českého jazyka a literatury či dějepisu a je zaměřena
na problematiku paměťových institucí, vývoje knihy
a záchrany kulturního dědictví. V další části mají studenti možnost vidět digitalizaci v praxi.
Kde: učebna MSVK, Prokešovo nám. 2
Kontakt: Mgr. Petra Ševčíková,
sevcikova@svkos.cz, tel. 596 118 812

Informační zdroje
Přednáška je připravena jako doplněk k výuce výpočetní techniky nebo informační výchovy. Studenti získají
informace o tvorbě rešerše, formulaci dotazu a výběru
vhodných klíčových slov. Naučí se vyhledávat v katalozích knihoven a v dalších sekundárních informačních
pramenech, využívat booleovské operátory a získají
přehled o elektronických informačních zdrojích a volně
přístupných databázích.
Kde: učebna MSVK, Prokešovo nám. 2; vaše škola
Kontakt: Mgr. Pavlína Szöke,
szoke@svkos.cz, tel. 596 118 881, kl. 208

Za tajemstvím písma a knihy
Přednáška je vhodná jako doplněk k výuce dějepisu
nebo k rozšíření znalostí o české a světové knižní kultuře. Začíná dějinami písma a psacích potřeb, přes rukopisy a vynález knihtisku. Představeny jsou knižní nej
(největší, nejdražší, nejstarší knihy na světě atd.) a moderní formy knihy (audioknihy, e-knihy atd.). Přednáška
je doplněna bohatým obrazovým materiálem. Studenti
si mohou prohlédnout faksimile středověkých rukopisů
a zkusit si práci s e-knihami a knihami v Braillově písmu.
Kde: učebna MSVK, Prokešovo nám. 2; vaše škola
Kontakt: Mgr. Petra Ševčíková,
sevcikova@svkos.cz, tel. 596 118 812

E-knihy
Přednáška pro střední školy přibližuje současné možnosti
četby prostřednictvím moderních technologií. Nabízí informace o e-knihách, e-čtečkách a možnostech jejich využití.
Kde: učebna MSVK, Prokešovo nám. 2; vaše škola
Kontakt: Mgr. Petra Ševčíková,
sevcikova@svkos.cz, tel. 596 118 812

Jazykové exkurze
Exkurze zaměřená na fond jazykových dokumentů –
učebnice, dvojjazyčná beletrie, učebnice „do ucha“,
audioknihy v cizím jazyce a mnoho dalších. V rámci exkurze je možné si zahrát anglický či německý scrabble.
Možnost propojení s běžnou exkurzí.
Kde: oddělení speciálních fondů, Prokešovo nám. 7,
levé křídlo radnice
Kontakt: Bc. Jana Krůčková,
kruckova@svkos.cz, tel. 596 138 270

Necituješ, vyletíš, aneb Naučte se citovat!
Přednáška je určena zejména studentům maturitních
ročníků. Zabývá se problematikou plagiátorství, bibliografickými citacemi a na názorných příkladech naučí
studenty citovat použitou literaturu.
Kde: učebna MSVK, Prokešovo nám. 2; vaše škola
Kontakt: Mgr. Pavlína Szöke,
szoke@svkos.cz, tel. 596 118 881, kl. 208

Seznamte se, handicap
Seminář zabývající se problematikou kontaktu s lidmi
s různými postiženými. Přednáška je určena především
studentům středních zdravotnických a sociálních škol.
Studenti se naučí základní pravidla komunikace s handicapovanými. Výuka je obohacena o pomůcky.
Kde: oddělení speciálních fondů, Prokešovo nám. 7,
levé křídlo radnice
Kontakt: Bc. Jana Krůčková,
kruckova@svkos.cz, tel. 596 138 270

Toulky Ostravou
Přednáška je připravena jako doplněk k výuce dějepisu, zeměpisu a společenských věd. Studenti získají
informace o následujících oblastech: zdroje informací
o Ostravě, historie města, legendy a pověsti, zajímavosti
Ostravy, kulturní a přírodní památky na území města aj.
Kde: učebna MSVK, Prokešovo nám. 2; vaše škola
Kontakt: Mgr. Petra Ševčíková,
sevcikova@svkos.cz, tel. 596 118 812

