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Milí čtenáři,
pěkné počasí vás určitě láká k výletům za zajímavými zážitky. Nezapomeňte se ale dostatečně
zásobit oblíbeným čtivem, neboť letní měsíce přímo vyzývají k lenošení s dobrou knihou. Přejeme
vám tedy pěkné léto a dovolenou přesně podle vašich představ.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
1. 6.–31. 7. / vestibul
Toulky regionem
Tipy na výlety prostřednictvím výstavy publikací, průvodců a map.
1. 7.–31. 8. / studovna
Pěkně od začátku
Německojazyčná literatura pro děti a mládež. Výstava knih a plakátů.

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Po, St
Út, Čt, Pá
So

10:00–18:00
9:00–16:00
ZAVŘENO

Platí pro všechna oddělení.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KLUBŮ, KURZŮ A VU3V
Zajímáte se o tvůrčí psaní, české dějiny, potřebujete trénovat paměť, nebo byste rádi navštěvovali se
svými dětmi kroužek Veselá věda? Využijte naši pestrou nabídku a přihlaste se do některého z klubů
a kurzů či do Virtuální Univerzity třetího věku.
Některé kluby jsou zdarma, jinde je účastnický poplatek pro jeden klub či kurz 200–300 Kč, podle
počtu setkání. Kapacita jednotlivých aktivit je velmi omezena, proto byste neměli váhat
s přihlašováním. Podrobnosti o klubech a kurzech najdete zde, pro Virtuální Univerzitu třetího věku
zde. V tištěné podobě jsou přihlášky k dispozici u šatny, kde je můžete vyplněné také odevzdat.
Přihlašovat se můžete do 15. 9. 2020 nebo do naplnění kapacity klubu či kurzu. Na účastníky se těší
jak knihovníci, tak odborní lektoři.

3X SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
ALBERT ČUBA
Populární herec pochází z Frýdku-Místku. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř
v Ostravě a po jejím absolvování působil dvanáct sezón v Komorní scéně
Aréna. V televizi účinkoval např. v zábavném pořadu Pečený sněhulák. V roce
2017 založil Divadlo Mír. Kromě dvojrole majitele a producenta účinkuje také
jako herec. Je rovněž zakladatelem úspěšné improvizační show Tři Tygři.
V období krize kolem Covid-19 zúročil spolu s kolegy z Divadla Mír svou
dosavadní strategii budování značky tohoto projektu prostřednictvím sociálních
sítí a YouTube kanálu. Uskutečňovali živé live streamy, hráli inscenace a ze
záznamu uváděli další úspěšná představení, takže se Divadlo Mír a jeho herci
v krizovém období úspěšně zapsali do povědomí diváků v celé republice.
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Pamatuji si, že v náctiletém věku jsem bulel u Egypťana Sinuheta od Miky Waltariho. V poslední době
mě výrazně nadchnul Gentleman v Moskvě od Amora Towlese.
Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám?
Velice kladný. Čtu od dětství a velice rád. A do knihovny občas zajdu, pakliže hledám něco
konkrétního, nejčastěji třeba v rámci dějin divadla či jiné odbornější literatury.
Co právě čtete?
Právě mám rozečtenou klasiku. Konkrétně Charlese Dickense a jeho Davida Copperfielda.
Víte, že budeme mít v letošním roce otevřeno po celé prázdniny? Všechny revize,
stěhování, malování apod., které jsme běžně zajišťovali v období 14denního uzavření
knihovny o prázdninách, jsme totiž stihli v době omezení provozu z důvodu
protikoronavirových opatření.

ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH FONDŮ V NOVÉM
Již 1. července otevřeme po delší pauze oddělení speciálních fondů. Jazykové učebnice, audioknihy,
hudební CD, deskové hry, normy a mnoho dalšího si na začátku prázdnin přijďte vypůjčit již do
zrekonstruovaného oddělení! Zatím se podívejte, co vše se zde upravovalo.

KNIHOVNICKÁ K2 – NOMINACE „NEJ“ KNIHOVNÍKA
Moravskoslezský kraj společně s naší knihovnou vyhlašují výzvu k předkládání nominací na ocenění
„Knihovnická K2“ – Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 2020. Návrh na cenu může podat
zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická osoba. Cena je
udělována za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její
pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za
mimořádný přínos v oboru.
Nominace je možné zasílat na předepsaném tiskopise do 17. 7. 2020 na adresu Moravskoslezské
vědecké knihovny v Ostravě. Nominační formulář a pravidla s kritérii najdete zde. „Knihovnická K2“ je
vyhlašována od roku 2015 a ocenění bude předáno u příležitosti Týdne knihoven 7. 10. 2020.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Máte rádi cizí kraje a jejich gastronomii? Račte vstoupit do kuchyní s vůní dálek.

FRANCOUZSKÁ VENKOVSKÁ KUCHYNĚ
Mimi Thorisson
Poutavá cesta do ráje vína s autorkou, která se s rodinou
přestěhovala na francouzský venkov. Kniha je sestavena
z jednoduchých a lahodných receptů doplněných 150 fotografiemi
a příběhy inspirovanými životem obyčejných Francouzů.
K objednání zde.

NEJBAREVNĚJŠÍ KUCHAŘKA
Kamu
Nejbarevnější kuchařka je určena všem, kdo milují jídlo, život,
cestování a hledání nových pestrých chutí a vůní. Všem, kdo rádi
objevují barevné světové kultury skrze jídlo. Všem, kdo se nebojí
experimentovat. Je to knížka plná tradičních receptů z celého světa,
které jsou upraveny tak, aby se daly uvařit v českých podmínkách
a přitom neztratily na své chuti. Objevte to nejlepší z vietnamské,
čínské, korejské, japonské, peruánské či mexické kuchyně společně
s autorskými recepty a nechte se inspirovat.
K objednání zde.

FIKA - SLADKÁ ŠVÉDSKÁ KUCHAŘKA
Kristina Lund
FIKA je kuchařka o sladkém švédském pečení. Kniha je rozdělená
na kapitoly jaro, léto, podzim, zima a v každé z nich jsou recepty se
sezonními surovinami
K objednání zde.

ITALSKÁ KUCHAŘKA - RICCARDO LUCQUE A JEHO PŘÍBĚH
Riccardo Lucque
Kdo si vůbec dokáže představit vaření bez skvělých italských
surovin, sýrů a vín, vyzrálých rajčat, voňavé bazalky? Pro všechny,
kdo jste si italskou kuchyni zamilovali, vznikla tato kniha italského
kuchaře, který se usadil v Česku. Obsahuje 104 receptů na rizota,
těstoviny, masa, ryby, saláty, polévky, ale i na italské pečivo
a dezerty, bez kterých si Ital svůj oběd nebo večeři nedokáže
představit.
K objednání zde.

MOJE POULIČNÍ KUCHYNĚ
Jennifer Joyce
Autorka představuje „jídlo ulice“, výběr receptů z celého světa,
naplněné chutí a exotikou. S touto knihou si velmi snadno připravíte
mezinárodní pouliční pokrmy, které jsou rychlé a snadné na přípravu.
Výběr 150 jídel seřazených podle zemí nabízí recepty na tacos,
hamburgery, kari, souvlaki, placky, nudle a knedlíčky, bílý chléb,
pizzu a mnoho dalších.
K objednání zde.

BAKE & THE CITY
Tobias Müller
Tato kuchařka zve všechny milovníky pečení a mlsání na lákavou
okružní cestu za evropskými moučníky. Sladké pozdravy z cest po
evropských městech jsou inspirovány místní pekařskou klasikou,
regionálními specialitami i kuriozitami typickými pro konkrétní město.
K objednání zde.

STAŇTE SE FANOUŠKY VĚDÁRNY!
Najdete nás na Facebooku, Instagramu i YouTube. Téměř denně zveřejňujeme informace
a zajímavosti, které vám umožní být stále v úzkém kontaktu se svou oblíbenou knihovnou.

