
E-zdroje MSVK

Registrovaným čtenářům umožňujeme přístup do
řady databází, např. Artstor (obrazové materiály
muzeí, galerií a umělců z celého světa) či Pressreader
(noviny a časopisy z celého světa). Zpřístupňujeme
také:

Citace PRO – citační manažer, který umí nejen
vygenerovat správný tvar citace podle zvolené normy,
umožňuje taky citace spravovat, přidávat si ke
zdrojům poznámky, nebo třeba propojit s Wordem,
aby se dalo odkazovat na zdroje rovnou při psaní.     
 K Citacím PRO máme také vysvětlující video.

Diplomaraton & diplopondělky

V první půli listopadu proběhl první ročník 24hodino-
vého maraton psaní diplomových a jiných odborných
prací. MSVK ho uspořádala ve spolupráci se
studentskou rezidencí Kampus Palace, kde se
událost uskutečnila.
 

Maraton začal odpolední vernisáží časově neome-
zené výstavy výukových panelů s tipy pro psaní
diplomek v dvoraně Kampus Palace. Samotné psaní  
 v podvečer odstartovala přednáška s tipy a triky.
Ve dne i v noci byli k dispozici lektoři z MSVK, kteří
radili celkem 25 studentům při psaní, vyhledávání
zdrojů, pojetí tématu či obhajoby apod.
 

Na diplomaraton jsme získali nadšené reakce, a tak
jsem se rozhodli dát studentům možnost přijít psát
každé pondělí v MSVK. A už se chystáme na jaro… 

newsletter přehled služeb MSVK zaměřených
 na podporu pedagogů a studentů

odborné psaní a podpora vedení ročníkových či
závěrečných prací;
mediální gramotnost – fake news, dezinfor-
mace, skrytá reklama…;
kybernetická bezpečnost a zodpovědné
chování v online prostoru;
technická a informatická gramotnost –
výukoví roboti (ozobot, micro:bit, Sphero...)          
 a 3D tisk.

Služby pro pedagogy a studenty
 

Posádka našeho oddělení pro vzdělávání má
připravené výukové programy a dokáže poskytovat
metodickou podporu pedagogům i studentům 
v těchto oblastech, ale nejen v nich:

prosinec 2022

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Mediálka v praxi: online workshopy
 

V listopadu jsme uspořádali online workshopy pro
pedagogy a knihovníky v oblasti mediálního vzdělá-
vání. Workshop vedený dr. O. Filipcem (UPOL) se
zaměřil na pět modelových hodin vhodných pro různé
školní předměty, následná panelová diskuse
odborníků probrala do hloubky potřeby a možnosti
mediální výchovy.
 

Obě setkání je možné zhlédnout i zpětně na Youtube.
Modelové hodiny: https://bit.ly/Medialmodel
Panelová diskuse: https://bit.ly/Medialpanel

MODELOVÉ HODINY 
Online workshop pro učitele a knihovníky 

2. listopadu 2022          13:30–15:30 

PANELOVÁ DISKUSE
Online setkání  s odborníky na mediální vzdělávání  

23. listopadu 2022        13:30–15:30 

MEDIÁLKA
V PRAXI
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https://www.msvk.cz/katalog-a-databaze/databaze/
https://www.msvk.cz/katalog-a-databaze/citacepro/
https://youtu.be/BV5qPedxUb4
https://bit.ly/Medialmodel
https://bit.ly/Medialpanel


Termíny
 

Přihlašování týmů            3.–20. ledna 2023
1. kolo (elektronicky)        středa 25. ledna
2. kolo (fyzicky v MSVK)    středa 29. března

... pro Moravskoslezský kraj 2023
 

V MSVK jsme si dali za cíl edukovat veřejnost v boji
proti stále intenzivněji se šířícím dezinformacím. Na
jaře 2023 uspořádáme mediální olympiádu pro
studenty středních škol Moravskoslezského kraje.
 

O co půjde? Soutěž bude rozdělena na dvě kola    
 (1. online, 2. fyzicky), 3členné týmy budou odpovídat
na otázky či plnit zadané úkoly z oblasti mediální
gramotnosti, které bude následně vyhodnocovat
odborná porota.

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

www.msvk.cz                                   @msvk.ova

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
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Zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku
Exkurzi do studia České televize Ostrava
Exkurzi do studia Českého rozhlasu Ostrava
Zajímavé přednášky a věcné ceny

Můžete vyhrát
 

Akce probíhá pod záštitou
 

Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum 
 a inovace, a Luďka Niedermayera, poslance
Evropského parlamentu.

Organizace
 

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy složené ze
studentů středních škol a učilišť se sídlem                   
 v Moravskoslezském kraji.

Soutěž je realizována ve dvou kolech. 1. kolo
proběhne elektronicky, 2. kolo prezenčně v Ostravě  
 v Moravskoslezské vědecké knihovně.

Potřebujete další informace?
 

Napište nám!
Kontaktní email: medialniolympiada@msvk.cz
Webové stránky mediální olympiády připravujeme,
zatím sledujte msvk.cz nebo naše sociální sítě.

Alexandra Alvarová: Průmysl lži
Gregor/Vejvodová: Nejlepší kniha o fake news...
Jiří Táborský: V síti dezinformací
Jozef Ftorek: Manipulace a propaganda...
Závodný Pospíšil/Závodná: Mediální výchova

https://cesti-elfove.cz/
https://manipulatori.cz/
https://www.fakticke.info/
https://euvsdisinfo.eu/
a některé další

Vědomostní rámec
 

 

https://www.facebook.com/MoravskoslezskaVedeckaKnihovnaVOstrave/
https://www.instagram.com/msvk.ova/
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