Newsletter MSVK září 2019

Milí čtenáři,
září v knihovně rozjíždíme v ostrém tempu. Nechejte se pozvat na Noc vědců a Festival ostravských
knihoven, a pokud opět začínáte se studiem jazyků, pusťte se do něj s našimi tipy a pomůckami.
O těch bude seminář Jak na cizí jazyky, doporučená literatura v newsletteru či nová knižní výstavka
ve vestibulu knihovny.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
2.–26. 9. 2019
Jak na cizí jazyky
Výstava učebnic, pomůcek a vychytávek pro výuku jazyků.
2.–30. 9. 2019
Pocta PET lahvi
Edukační výstava plakátů znázorňující proces výroby, užití i recyklaci a také plastiky z PET lahví
autorky Veroniky Richterové či lidové výrobky neznámých tvůrců.
10. 9. 2019 v 13.00
Mediální obezřetnost
Seminář o tom, jak vyhodnotit a rozpoznat zkreslené informace a dezinformace, jak zlepšit svou
orientaci v tištěných i vysílaných médiích. Pořádáme ve spolupráci s Nadačním fondem Lepší Senior.
Přihlašujte se zde.
17. 9. 2019 v 9.30
Kultura on-line
Na semináři se zaměříme na webové stránky o kulturním dění (aby už vám nic neuniklo)
a objednávání a nákup vstupenek přes internet. Přihlašujte se zde.
18. 9. 2019 v 16.00
Jak na cizí jazyky
Tipy a pomůcky pro výuku i studium angličtiny. Seminář pro veřejnost. Přihlašujte se zde.
24. 9. 2019 v 16.00–20.00
Deskohraní
Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace.

25. 9. 2019 v 16.30
KNIHOVNICKÉ STŘEDY
Arnošt Vašíček / České tajemno
Známý záhadolog a spisovatel představí novou knihu a připravovaný televizní cyklus. Vstup zdarma.
26. 9. 2019 v 16.00
KLUB NĚMECKÉHO FILMU
Soul Kitchen
Humorný i dramatický film o přátelství, lásce, důvěře a silných rodinných poutech. V původním znění
s českými titulky. Vstup zdarma.
27. 9. 2019 v 17.00–22.00
OSTRAVSKÁ NOC VĚDCŮ / Šetrně k planetě
Přednášky o elektromobilitě a nových trendech v ostravské hromadné dopravě. Exkurze, hlavolamy,
workshopy.
Práce s odborným textem
Individuální konzultace pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ. Objednávejte se na biblio@svkos.cz.
Info Help
Individuální konzultace pro práci s internetem, Facebookem, Instagramem, programy Word, Excel,
Power Point či pro úpravu digitálních fotografií. Objednávejte se na infohelp@svkos.cz, tel.
596 118 881-2, klapka 234.
1. 10. 2019 v 9.00–19.00
FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN / Celodenní program v 8 knihovnách – workshopy, kvízy,
exkurze, výstavy, přednášky. Navštivte s festivalovou pohlednicí alespoň 6 knihoven a získejte hlavní
bonus. Podrobný program najdete dále ve zpravodaji nebo na www.festivalostravskychknihoven.cz.

POZVÁNKA
V pátek 27. září 2019 se uskuteční v naší knihovně a na dalších 40 místech v České republice Noc
vědců. V rámci tématu Šetrně k planetě jsme pro vás připravili následující zajímavý program.
17.00 / Elektromobilita, mýty a skutečnost, nejnovější trendy (přednáška Ing. Petra Šimoníka,
Ph.D. z VŠB-TU Ostrava), od 18.00 komentovaná ukázka malých městských elektromobilů na
Prokešově náměstí před knihovnou.
19.00 / Kam směřuje městská hromadná doprava v Ostravě? (přednáška Ing. Daniela Moryse,
MBA, generálního ředitele společnosti DPO).
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 / Co se skrývá za zavřenými dveřmi? Prohlídky podzemních skladů.
18.00, 20.00 / Workshop: Pocta PET lahvi. Přijďte si vyrobit zajímavý a praktický výrobek z "petky".
17.00–22.00 / Výstava plakátů Pocta PET lahvi, k dispozici zajímavé deskové hry o planetě.

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Jaromír Nohavica – osobnost letošního ročníku
Festivalu ostravských knihoven
Textař, písničkář, autor českého přebásnění libret Jaromír
Nohavica (1953) pochází z Ostravy. Vystudoval Střední školu
knihovnickou v Brně, několik let pracoval jako knihovník
v Českém Těšíně a Ostravě. Od roku 1981 se živí jako
hudebník na volné noze. Nejprve se etabloval jako textař,
později začal vystupovat samostatně jako písničkář.
V roce 1988 vyšlo jeho první profilové album Darmoděj, poslední, vydané v roce 2018, má název Jarek
Nohavica v Gongu. Je také autorem šesti operních libret, z nichž čtyři vytvořil pro Národní divadlo
moravskoslezské. Hraje na kytaru, tahací harmoniku, housle, flétnu. Od roku 2017 provozuje v Dolní
oblasti Vítkovice klub Heligonka. Je velkým fanouškem fotbalového klubu Baník Ostrava. Žije v Ostravě,
má 2 děti.
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Přečetl jsem tolik knih, že si netroufám mluvit o nejsilnějším čtenářském zážitku. Snad bych jen řekl,
že s knihami se člověk potkává jako s lidmi. S některými strávíš příjemný večer, jiné úplně mineš, další
ti zůstávají kamarády a přáteli na celý život.
Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Jsem knihovník. Srdcem i duší. Pořád. I když v mých regálech jsou i písničky.
Co právě čtete?
Právě čtu knihu Homo deus autora Yuvala Noaha Harariho. Dále každé ráno ke kávě noviny, ty
papírové, a večer internetové zpravodajství všeho druhu.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Víte, co to jsou Rodinné pasy?
Projekt Rodinné pasy je zaměřen na podporu rodin s dětmi do 18 let, a to včetně rodin neúplných,
náhradních i rodin tvořených partnerským svazkem. Pokud se zaregistrujete na stránkách
www.rodinnepasy.cz, obdržíte svůj Rodinný pas a získáte spoustu výhod, slevy na vstupenky, zboží
apod. Na webových stránkách projektu najdete aktualizovaný přehled výhod rozdělený podle
jednotlivých krajů. V naší knihovně je to 15% sleva na roční registraci pro rodiče. Prokažte se
Rodinným pasem a občanským průkazem a sleva je vaše. Projekt podpořil Moravskoslezský kraj.

Víte, že jsme upravili prostory v oddělení bibliografie, kde poskytujeme konzultace
zájemcům o práci s elektronickými databázemi a odborným textem? Přesvědčte se na
vlastní oči – navštivte nás a služby vyzkoušejte!

FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN
Ten letošní bude třetí v pořadí a uskuteční se v úterý 1. 10. 2019. Jeho tváří je nejznámější bývalý
knihovník – Jarek Nohavica. Sledujte stránky www.festivalostravskychknihoven.cz a nechte se
překvapit, jak knihovny podpořil.
8 knihoven vám nabídne exkurze do běžně nepřístupných prostor, přednášky, workshopy, výstavy,
soutěže, kvízy a další zajímavé akce. Na webových stránkách festivalu najdete podrobný program
jednotlivých pořadatelů. Vyzvedněte si festivalovou pohlednici, navštivte alespoň 6 z uvedených
knihoven a získejte v každé razítko. Zjistíte tak nejen, v čem jsou knihovny jedinečné a co vám
můžou nabídnout, ale po předložení vyplněné pohlednice ve vybrané knihovně obdržíte zdarma
registraci či jiný hodnotný bonus (knihu, volnou vstupenku na aktuální výstavu, voucher pro vstup do
muzea apod.). V loňském roce navštívilo festival téměř 1000 účastníků. Pomozte nám toto číslo
překonat!
Program v MSVK:
Workshop Vyrob si originální záložku (v průběhu celého festivalu)
10.00, 15.00, 17.00 / Workshop Jednoduché origami z potištěných stránek
15.00 / Přednáška Tvůrčí psaní
17.00 / Přednáška Anatomie knihy
Každou celou hodinu exkurze do podzemních skladů, poslední v 18.00
Kvízy o ceny / Co víš o knize? a Co víš o Divadle Petra Bezruče?

JAK NA CIZÍ JAZYKY?
Trápíte se již několik let se studiem cizího jazyka a máte pocit, že nevidíte pokroky? Vyzkoušejte
některou z možností, které přináší naše knihovna. Můžete tak najít nové impulsy a motivaci k tomu,
aby vás šprtání nových slovíček či snaha o pochopení složitých gramatických jevů opět začaly bavit.
Pro své studium nemusíte totiž vždy využívat pouze klasické učebnice či cvičebnice (i když i ty si
u nás samozřejmě můžete zapůjčit).

Pro začátečníky i pokročilé je určena rozsáhlá nabídka zjednodušené i dvojjazyčné četby.
Prostřednictvím online katalogu si každý může vybrat titul přesně podle své jazykové úrovně,
například jen v angličtině máme takových titulů téměř 700. Ti nejpokročilejší si mohou zvolit také
původní (neupravenou) četbu v originále. K dispozici je rovněž široká škála poslechových výukových
materiálů, díky nimž můžete pro nenásilné studium využít třeba i každodenní cestu autem do práce.
Komunikační dovednosti nebo slovní zásobu pomohou rozvíjet i deskové hry, z nichž některé jsou
speciálně vytvořené pro výuku cizích jazyků.
Chtěli byste se o naší nabídce dozvědět více? Přijďte ve středu 18. září v 16 hodin do oddělení
speciálních fondů na seminář Jak na cizí jazyky, který se bude věnovat tipům a pomůckám
využitelným pro výuku angličtiny. Přihlásit se můžete zde.
Po celé září pak ve vestibulu knihovny můžete načerpat inspiraci ze stejnojmenné výstavy.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
S těmito jazykovými vychytávkami na angličtinu konečně vyzrajete! A obdobnou nabídku najdete
v knihovně i pro další cizí jazyky – němčinu, španělštinu, ruštinu, francouzštinu a další…

Četba v originále
ME BEFORE YOU
Jojo Moyes
Jeden z nejčtenějších současných ženských románů. Romantický
příběh o dvou lidech, kteří nemají nic společného, dokud jim láska
k nohám nepoloží celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou cenu
je člověk ochoten zaplatit za štěstí toho, koho miluje.
K vypůjčení zde.

Dvojjazyčné vydání, zjednodušená klasika
THE LITTLE PRINCE
Antoine de Saint-Exupéry
Jak si nejlépe procvičit angličtinu? Zkusit si přečíst knihu ve
zjednodušené verzi a ve dvojjazyčném vydání pro kontrolu
nabytých znalostí. Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází
na naši Zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi
v africké poušti setkal s autorem našeho příběhu a zjevil mu
tajemství své podivuhodné životní pouti.
K vypůjčení zde.

Poslechy v angličtině
THE VILLAGE OF GHOSTS
Detektivní příběh je rozdělen do 79 poslechových částí namluvených
v pomalejším tempu rodilými mluvčími.
K vypůjčení zde.

Poslechy v angličtině
ANGLIČTINA DO AUTA S THE BEATLES
Jste často za volantem? Nabízíme vám angličtinu do auta s touto
kapelou. Hlavní částí je audio CD určené pro učení se za jízdy. Na
vybraných částech populárních písniček si ověříte, nakolik rozumíte
zpívané i mluvené angličtině. Součástí je i kniha, ve které si můžete
zopakovat, co uslyšíte na CD.
K vypůjčení zde.

Angličtina hrou
BLACK STORIES: 50 CREEPY MYSTERIES
Holger Bösch
Oblíbené Černé historky tentokrát v anglickém vydání. Potrénujete
svou angličtinu a zaručeně se pobavíte. 50 černých historek, 31
zločinů, 49 mrtvol, 11 vražd, 12 sebevražd a jedno otrávené jídlo.
Hráči se snaží zrekonstruovat historku pomocí otázek, na které jim
moderátor odpovídá pouze „ano“ nebo „ne“. Strašidelná hra na
jakoukoliv párty, k vodě nebo třeba na cestu autem.
K vypůjčení zde.

Angličtina hrou
QUESTIONS AND ANSWERS
Karetní stolní hra pro začátečníky i pokročilé, která vás naučí
používat anglická zájmena a tázací příslovce zábavnou formou.
K vypůjčení zde.

UPOZORNĚNÍ
Spustili jsme nové webové stránky. Líbí se vám? Své náměty pište na stehlikova@svkos.cz.
Děkujeme.

