
 PROGRAM NA ŘÍJEN 
 

27. září–31. října / vestibul 

Hlavolamy / Výstava hlavolamů dlouholetého sběratele Dušana Lederera. 
 

1. října–5. listopadu / studovna 

Ostravské přírodní motivy / Vystavuje fotograf Stanislav Drozd. 
 

1. října, 9.00–19.00 / prostory knihovny 

FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN / Celodenní program v 8 knihovnách – 

workshopy, kvízy, exkurze, výstavy, přednášky, soutěže. Vyzvedněte si festivalovou 

pohlednici, navštivte alespoň 6 knihoven a získejte hlavní bonus! 
 

2. října v 10.00 / Národní památkový ústav  

Knihovnická K2 / Slavnostní ocenění nejlepších knihoven Moravskoslezského kraje. Akce 

pro knihovny. 
 

9. října v 16.00 / studovna 

Hlavolamy / Přednáška sběratele Dušana Lederera s praktickými ukázkami. Předvedení 

hlavolamů z celého světa i produktů nejlepších českých výrobců. 
 

10. října v 9.30 / učebna 

Slevové portály / Slevové portály nabízejí možnost, jak ušetřit při on-line nakupování. 

Seminář ukáže, jak se co nejlépe naučit plavat v moři kuponů a voucherů. 
 

10. října v 13.00 / zasedací místnost 

3D tisk / Na tomto interaktivním semináři představíme 3D tiskárnu a účastníci si budou 

moci vyzkoušet práci s 3D perem. 
 

16. října v 17.00 / KNIHOVNICKÉ STŘEDY / studovna 

Radovan Lipus / Šumné stopy v Austrálii, Tasmánii a na Novém Zélandu / Přednáška 

Radovana Lipuse o odkazu českých architektů v těchto vzdálených končinách. 

 
17. října v 10.00 / zasedací místnost 

Roboti / Účastníci semináře se naučí ovládat a naprogramovat robota tak, aby např. projel 

určenou dráhu. Zahrají si na programátory a oživí klasické Lego pomocí tabletu. 
 

17. října v 16.00 / oddělení speciálních fondů 

Jak na cizí jazyky / Tipy a pomůcky pro výuku i studium němčiny. Seminář pro veřejnost. 
 

29. října v 16.00–20.00 / oddělení speciálních fondů 

Deskohraní / Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace.  
 

30. října v 14.00 / studovna 

Křest regionální audioknihy / Audioknihu pro nevidomé a slabozraké Mrtvou neměl nikdo 

rád společně pokřtí autorka předlohy Eva Tvrdá a interpret Josef Kaluža (Komorní scéna 

Aréna). Vstup volný. 

 

 


