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Milí čtenáři,
počasí už začíná zvát k výletům, a proto jsme pro vás tentokrát připravili knižní inspiraci na téma
cestování – ne zrovna za hranice všedních dní, ale třeba do Beskyd. A kromě toho také informace
o novém oddělení knihovny a mnoha vzdělávacích i kulturních akcích, které jsme pro vás v tomto
rozkvetlém měsíci připravili.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
3.–31. 5. 2019
KomiX
Výstava ve všech prostorách knihovny. Fascinující svět aktuální německé a české komiksové scény.
Ve spolupráci s Goethe-Institutem.
2., 9., 16., 23. 5. 2019 v 9.30
MS PowerPoint
Naučíme vás, jak si připravit zajímavou prezentaci obsahující obrázky, zvuk či video. Připomeneme
zásady její tvorby a čeho se vyvarovat. Kurz pro veřejnost, 4 lekce za 100 Kč. Přihlášky zde.
7. 5. 2019 v 10.00–11.00 a 13.00–17.00
Knihovnické lekce
Individuální informační lekce o službách knihovny pro veřejnost. Půjčovna.
13. 5. 2019 v 15.00
Grafika pro negrafiky
Seznámíme vás s jednoduchým online grafickým programem Canva. Naučíme vás vytvářet neotřelé
pozvánky na akce, příspěvky na web a sociální sítě. Seminář pro veřejnost. Přihlášky zde.
15. 5. 2019 v 10.00 a 16.00
Čteme všemi smysly
Workshop o čtení se zrakovým handicapem. Pořádáno v rámci výstavy Rezonance světla a tmy
v Ostravském muzeu.
15. 5. 2019 v 16.00
KNIHOVNICKÉ STŘEDY
Alena Mornštajnová / setkání s autorkou
Autorské čtení a beseda o tvorbě, psaní a životě. Knihy Aleny Mornštajnové jsou v naší knihovně
jedny z nejpůjčovanějších. Přijďte se s bestsellerovou autorkou seznámit osobně. Studovna.

28. 5. 2019 v 16.00–20.00
DESKOHRANÍ
Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů.
29. 5. 2019 v 16.00
Jak vyzrát na cizí jazyky
Tipy a pomůcky pro výuku i studium angličtiny. Seminář pro veřejnost v oddělení speciálních fondů.
Přihlášky zde.
30. 5. 2019 v 13.00
Seminář pro pedagogické pracovníky
Služby knihovny určené školám. Přihlášky zde.
30. 5. 2019 v 16.00
Škola a čtenářství
Přednáška literárního kritika a historika Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR na
téma povinné četby, čtenářské gramotnosti a získávání čtenářských návyků.
Práce s odborným textem
Individuální konzultace pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ. Objednávky na biblio@svkos.cz.

KNIHOBUDKA

Možná, že jste si již všimli nové knihobudky, kterou jsme umístili hned při vstupu do
knihovny. Knihy uvnitř jsou zcela zdarma, nemusíte je ani vracet! Pokud i vy máte
doma nějakou knihu navíc, můžete ji sami vložit do poličky, abyste potěšili další
čtenáře. Dělat radost nemusí nic stát!

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Anna Cónová pochází ze Slovácka, kde žila
téměř do svých dvaceti let. Poté vystudovala
JAMU v Brně, působila v divadle v Liberci, Hradci
Králové a Olomouci. Nejdéle působí v Národním
divadle moravskoslezském v Ostravě, takže je
víceméně zdejší. Stále ji to ale táhne dolů ke
slováckým kořenům, svůj rodný kraj má moc
ráda. A taky Vysoké Tatry, kytky, cimbálovou
muziku, divadlo a knížky... a vůbec!
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Od dětství jsem hltala všechny knížky, co mi přišly do ruky, v sedmi jsem poctivě přelouskala i Péči
o dítě a byla nejchytřejší ze všech dětí... Pak jsem byla podarována Babičkou Boženy Němcové
a stala se z ní moje životní kniha, v dospělosti jsem začala Babičky sbírat, a přestože jsem v poslední
době polevila, mám několik moc pěkných kousků.
Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Coby školačka jsem si chodila půjčovat knížky do knihovny v prvním patře „kulturáku“ v naší vsi, asi
dva kilometry od domova. Většinou jsem se courala s otevřenou knihou a četla už cestou. Teď mají
čerstvě novou knihovnu v centru obce, moc pěknou. Už se tam často nevyskytuji, zato v Ostravě mám
hned za rohem vědeckou knihovnu a tam mířím aspoň dvakrát do měsíce. Velmi ráda. Knihy
související s připravovanou inscenací, novinky, klasiku – všechno tu mám po ruce.
Co právě čtete?
Právě jsem dočetla vánoční dárek – román Aleny Mornštajnové Hana. Její Hotýlek a Strašidýlko
Stráša jsem načítala pro rozhlas, takže jsem se těšila a nebyla jsem zklamaná. Naopak. A začínám
číst pro změnu líbezné povídání Otfrieda Preusslera Útěk do Egypta přes Království české. Ale
doporučovat si netroufám, často ke mně přijde knížka náhodou a přečtu ji pak několikrát. A to je
radost!

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Co přináší čtenářům oddělení Centrum vědy, výzkumu, vývoje
a digitalizace?
Centrum vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace bylo v knihovně vytvořeno 1. 1. 2019. Má tři
samostatné části. Pracoviště informačních technologií se stará o praktické fungování knihovny po
stránce IT činností, tedy např. o online katalog, fungování počítačové sítě a programová vylepšení.
Pracoviště digitalizace bylo dříve součástí oddělení speciálních fondů a má na starosti digitalizaci
vybraných částí fondu knihovny i dalších kulturních institucí Moravskoslezského kraje. Pro čtenáře
bude velkým přínosem zcela nově zřízené pracoviště celoživotního vzdělávání uživatelů. Zde
připravují lektorky semináře a pravidelná školení pro veřejnost, do budoucna také Virtuální univerzitu
třetího věku. První pořádané semináře byly Chystáte se na dovolenou a Sociální sítě. Někteří
uživatelé již také navštívili školení zaměřená na užívání MS Word či MS Excel. Věříme, že brzy pro
sebe najde zajímavou nabídku každý z návštěvníků knihovny.

Víte, že nejpůjčovanější deskovou hrou za rok 2018 byla hra Krycí jména? Na druhém
místě je hra Carcassonne a o třetí místo se dělí Želví závody a Střelené kachny.

ZE ZÁKULISÍ
Klub techniků
V knihovně pro vás již nyní připravujeme nabídku zájmových klubů pro příští klubový rok 2019/2020.
Přihlašování spustíme v červnu, proto sledujte naše webové stránky či náš Facebook. Informovat vás
budeme samozřejmě v předstihu i v našem newsletteru.
Jako malou ochutnávku vám dnes představíme jeden z nejnovějších klubů, a to Klub techniků. Pod
tímto názvem se 1x měsíčně schází skupina zájemců o inovace a moderní technologie a navštěvuje
zajímavá pracoviště v různých částech Ostravy. Jelikož jde o klub fungující při naší vědecké
knihovně, hned na prvním setkání měli jeho členové možnost se seznámit s knihovnickou technikou.
Přichystali jsme si pro ně prohlídku digitalizačního pracoviště, ukázku testování fyzického stavu
dokumentů či práce s digitálními knihovními asistenty. Následovaly exkurze v technických provozech
(OZO Ostrava, tiskárna Printo či ArcelorMittal) a na vědeckých pracovištích (Centrum diagnostiky
lidského pohybu při Ostravské univerzitě a IT4Innovations národní superpočítačové centrum na
VŠB-TU Ostrava). Při všech prohlídkách byl dostatečný prostor pro zvídavé dotazy, čehož členové
klubu hojně využívali. Ze všech exkurzí tak odcházeli plni nových dojmů a vědomostí...

HANDICAP
Rezonance světla a tmy – workshop
V rámci výstavy nazvané Rezonance světla a tmy, kterou můžete navštívit v Ostravském muzeu,
pořádají naši kolegové z oddělení speciálních fondů zajímavý workshop. Zábavnou formou představí
prostředky a pomůcky, díky nimž mohou i nevidomí číst. Zveme vás, abyste také přišli a vyzkoušeli si
četbu knih v Braillově písmu či orientaci v mapách pouze pomocí hmatu. Můžete se zaposlouchat do
audioknih pro nevidomé a zjistit tak, jak se liší od těch běžných, nebo si zahrát deskové hry v úpravě
pro nevidomé – Člověče, nezlob se, Scrabble a další. A budete-li mít chuť, vyrobíte si na památku
originální knižní záložku se svým jménem v hmatové podobě.
Workshop se koná v Ostravském muzeu 15. května 2019 v 10:00 a 16:00.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Počasí zve k výletům – přijměte naše pozvání a poznejte kouzlo Beskyd.

HISTORIE BESKYDSKÉ TURISTIKY
Jiřina a Jaromír Poláškovi
Jedinečná výpravná kniha se zabývá 120letou historií organizované
turistiky v Moravskoslezských Beskydech, dějinami turistických chat
v oblasti Frýdecko-Místecka, Třinecka a Jablunkovska. Obsahuje
množství fotografií více než 100 let starých, na nichž se střídají lidé,
krajina, události. Svět, který mnohdy již zmizel v nenávratnu…
K vypůjčení zde.

O LIDECH V BESKYDECH
Téměř 170 příběhů lidí, památek a přírodních zajímavostí
z Beskyd. Kniha obohatí především čtenáře žijící v tomto regionu,
ale krásné fotografie a zajímavé příběhy ocení všichni milovníci
přírody.
K vypůjčení zde.

AŽ NA VRCHOL RADHOŠTĚ
Richard Sobotka, Daniel Drápala, Milan Hambálek
Výpravná publikace většího formátu v pevné knižní vazbě je
věnována památné hoře Radhošť. Jednotlivé kapitoly jsou
věnovány kulturnímu a historickému odkazu této hory,
cyrilometodějské tradici, dějinám turistického ruchu a sportu na
radhošťském hřebenu, ale i četným přírodním zajímavostem.
Nechybějí ani pohádky a pověsti, které se k hoře Radhošť váží.
Mnohé historické obrazové materiály jsou publikovány poprvé.
K vypůjčení zde.

BESKYDSKÉ GRUNĚ ZA OLZOU A VISLOU
Irena Cichá
V této výpravné knize jsou popsány horské hřebeny Slezských
Beskyd. Nechybí historie a současnost horských osad
a turistických chat, kniha také mapuje historii turistiky Těšínského
Slezska. Kniha je doplněna řadou archivních fotografií.
K vypůjčení zde.

MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY
(mapa v měřítku 1:80 000)
Rudolf Ropek
Mapa turistických zajímavostí z roku 2018, všechna důležitá místa
přehledně na jednom místě. 174 tipů na výlety s fotografiemi
a popisy. Doplňkové plány měst Štramberk, Kopřivnice, Rožnov
pod Radhoštěm, Hukvaldy a Frenštát pod Radhoštěm.
K vypůjčení zde.

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 bude knihovna z provozních důvodů po celý den uzavřena. Děkujeme za
pochopení.

