PROGRAM V KNIHOVNÁCH
Zábavné putování po knihovnách v centru Ostravy bude probíhat pouze v jeden den – 3. 10. 2017 od 9.00
do 17.00. V kterékoliv z 6 zúčastněných knihoven si vyzvedněte festivalovou pohlednici, do které získáte
3. 10. 2017 v navštívené knihovně razítko. Zároveň se můžete zúčastnit zajímavého programu a dostanete
také malou odměnu. Pokud stihnete oběhnout všech 6 knihoven a získáte na pohlednici 6 razítek, obdržíte
BONUS v knihovně, kterou si sami vyberete. Vyzvednout si jej můžete s vyplněnou pohlednicí nejpozději do
3. 11. 2017.

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ / www.svkos.cz
PROGRAM: V každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 komentovaná prohlídka podzemních skladů
knihovny. Výstava KNIŽNÍ NEJ. Výherní zábavný kvíz ROZUMÍTE SVÉMU KNIHOVNÍKOVI?
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Dárkový poukaz na 100 Kč na půlroční registraci v knihovně.

KNIHOVNA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ / www.gvuo.cz
PROGRAM: Prohlídka galerijní knihovny a ukázka nových titulů z fondu knihovny.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty, starší katalogy výstav zdarma.
BONUS: Volný vstup na aktuální výstavu, 1 návštěvník/1 vstupenka.

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY / knihovna.osu.cz
PROGRAM: Workshop VYROB SI SVOU PLACKU: 1 placka/1 účastník. V každou celou hodinu od 9.00 do
16.00 exkurze POD POKLIČKOU KNIHOVNY. Kvíz ŠIFRA MISTRA KNIHOVNÍKA - výhra pro 3 nejlepší
účastníky (propagační předměty – od plátěné tašky po náplasti).
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Registrace na rok zdarma (veřejnost 200 Kč/rok, studenti ostatních VŠ/SŠ 50 Kč/rok).

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY (Ústřední knihovna u Sýkorova mostu) / www.kmo.cz
PROGRAM: V každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 komentované prohlídky zákulisí knihovny – skladiště,
katalogizace, max. pro skupinu 10 osob. RANDE S KNIHOU NASLEPO. Rychlokurz obalování knih na čas.
Literárně komiksový kvíz.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty.
BONUS: Dárkové poukazy na registraci, upomínková amnestie na vybraném oddělení, možnost výhry
propagačního předmětu (zatočíte si Kolem štěstí).

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TU (knihovna a studovna Ekonomické fakulty na Sokolské ulici) /
knihovna.vsb.cz
PROGRAM: Výstavka ekonomické literatury. Výherní kvíz na téma životní situace či aktuální ekonomický
problém. DESKOHRANÍ S HROU OECONOMICA.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Drobné propagační předměty. Pro studenty VŠB amnestie na pokuty z prodlení.
BONUS: Registrace na rok zdarma (veřejnost 100 Kč, studenti ostatních VŠ/SŠ 40 Kč). Pro již
registrované externí uživatele s právě končící (v aktuálním týdnu) registrací prodloužení o rok zdarma.

KNIHOVNA OSTRAVSKÉHO MUZEA / www.ostrmuz.cz
PROGRAM: 10.00-11.30 / OSTRAVA NA STARÝCH POHLEDNICÍCH, přednáška Mgr. Kateřiny
Barcuchové (přednáškový sál, vstup zdarma, nutná rezervace na telefonním čísle 597 578 450).
13.00-15.00 / Workshop JAK OPRAVIT SVOU KNIHU.
13.00-15.00 / Nejhezčí butony Ostravského muzea (včetně vlastní výroby).
13.00-16.30 / Prohlídka knihovny, ukázka oceněných českých knih roku 2016.
ODMĚNA ZA ÚČAST: Vstup zdarma na festivalovou přednášku Ostrava na starých pohlednicích.
BONUS: Prvních 20 návštěvníků s 6 razítky obdrží voucher pro vstup do muzea platný do konce roku.

