
Celosvětová databáze periodik

Registrovaným čtenářům umožňujeme přístup do
řady databází, např. Artstor (obrazové materiály
muzeí, galerií a umělců z celého světa) či Encyclo-
paedia Britannica (anglicky). Zvlášť představujeme:

Pressreader – databáze novin a časopisů z celého
světa, obsahuje více než 7 000 titulů ze 120 zemí,
celkem v 60 jazycích včetně češtiny. Aktualizace je
denní. Cizojazyčná periodika lze využít jak k samotné
výuce jazyků, tak také k zprostředkování styku 
s každodenním životem a kulturou v cizí zemi. Nejen
český tisk lze využít při výuce občanské výchovy,
dějepisu, nebo třeba v českém jazyce pro ukázky
publicistického stylu.

Spolupráce s učiteli z celé Evropy

V dubnu jsme v Ostravě hostili jedno z mezinárodních
setkání koordinátorů-učitelů projektu z programu EU
Erasmus+. Cílem projektu The Love of Reading je pod-
pora čtenářství a čtenářské gramotnosti u školáků. 

Funkčním výstupem je už teď databáze volně
dostupných literárních textů, s nimiž učitelé pracují 
ve výuce. Databázi spravuje MSVK – je již dostupná 
na webové adrese projektu:
https://www.theloveofreading.eu/elibrary/

newsletter přehled služeb MSVK zaměřených
 na podporu pedagogů a studentů

konzultace studentům při psaní seminárních,
ročníkových, bakalářských a diplomových prací,
podpora učitelů při vedení studentských
odborných prací,
podpora při začleňování digitální gramotnosti a
STEM oborů do výuky, vlastníme několik typů
výukových robotů a 3D tiskárny.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

MSVK nabízí široké spektrum služeb zaměřených na
studenty a pedagogy, mezi ně patří např.
 

červen 2022

Pro bližší informace o našich
aktivitách si stáhněte Zprávu 
o činnosti studentského centra 2021. 

www.msvk.cz                                   @msvk.ova

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Bookport – knihy nejen na léto

Před několika dny zřídila MSVK pro své registrované
čtenáře přístup do moderní online knihovny
Bookport. Najdete v ní přes 8600 knih různých žánrů
a širokého tematického záběru, včetně více než 3000
knih beletrie. Přes léto tak můžete číst cokoli od
současné české prózy až po anatomické učebnice. 

https://www.facebook.com/MoravskoslezskaVedeckaKnihovnaVOstrave/
https://www.instagram.com/msvk.ova/
https://www.youtube.com/channel/UCVDbLyCm4bf9h8g1w7GnC_g/featured
https://www.msvk.cz/katalog-a-databaze/databaze/
https://www.theloveofreading.eu/elibrary/
https://www.msvk.cz/
https://www.msvk.cz/o-knihovne/aktuality/bookport

