
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě v roce 2021 
oslavuje již 70 let od svého založení. Za dobu své existen-
ce měnila název i zřizovatele, přešla od lístkových katalogů 
k online službám, opakovaně řešila problémy s nevyhovu-
jícími prostory… V životě knihovny se pochopitelně odrá-
žely také proměny celé společnosti i ostravského regionu. 
Pojďme si společně připomenout hlavní milníky, které ur-
čovaly historii „vědárny“, a ukázat i něco z její současnosti 
a blízké budoucnosti. Pojďme se podívat, jak šel čas s vě-
deckou knihovnou…

Výstava přibližuje dějiny knihovny především prostřednic-
tvím bohatého obrazového materiálu. K vidění jsou dobové 
fotografie, staré tiskopisy či budoucí vizualizace. Kromě in-
formačních panelů jsou vystaveny také artefakty ze života 
knihovny – kroniky, medaile, knihovnické pomůcky, histo-
rické ukázky různých typů dokumentů a mnoho dalšího.

Podrobnější informace o historii knihovny jsou dostupné 
v publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě, která byla 
vydána právě u příležitosti kulatého výročí, a ve videu Jak 
šel čas s vědeckou knihovnou.
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Proměny půjčovny vědecké knihovny

www.msvk.cz

Video Jak 
šel čas 
s vědeckou  
knihovnou

Publikace  
70 let vědecké 
knihovny 
v Ostravě

70 let VědecKé KnihOVny  
V OstraVě

Publikace 70 let vědecké knihovny 
v Ostravě (2021)

Publikace Státní 
vědecká knihovna 
v Ostravě  
1951–2001 (2001) 

Publikace 35 let  
Státní vědecké 
knihovny v Ostravě 
(1986)

Loga vědecké knihovny

Fotografie a další obrazový 
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Klíčovým datem pro historii knihovny je 5. únor 1951. V tento den 
totiž byla vědecká knihovna oficiálně zřízena výnosem ve Věstníku 
Ministerstva školství, věd a umění. O jejím vzniku však bylo rozhod-
nuto již o rok dříve, a to v reakci na vznikající potřeby průmyslového 
regionu. Přípravou byl pověřen opavský městský knihovník Draho-
slav Gawrecki, který se posléze stal prvním ředitelem. Nově vzniklá 
Státní studijní knihovna v Ostravě (od roku 1954 působící pod ná-
zvem Státní vědecká knihovna v Ostravě) byla provizorně umístěna 
v budově Nové radnice v Moravské Ostravě do doby, než bude vy-
bráno či postaveno nové sídlo.

Nová knihovna byla zakládána s cílem vybudovat informační zázemí 
pro obory hornictví a hutnictví. Tato specializace se záhy rozšířila 
o polonika a oblast pracovní hygieny či pracovního lékařství. Tomu 
odpovídal i prvotní knihovní fond, jehož základem se staly publikace 
z knihovny zrušeného Průmyslového muzea v Ostravě a dary jiných 
knihoven (zejména Knihovny vysokých škol technických).

Služby knihovny v 50. letech

Bibliograficko-informační služba v roce 1956
Upozornění na poplatek za pozdní 
vrácení z 50. let Půjčovna v roce 1959

Oznámení o vzniku nové knihovny 
z prosince 1950

Čtenářský průkaz z 50. let

Studovna v roce 1956

1951–1960
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V souvislosti s rozvojem vysokého školství v Ostravě i díky poptáv-
ce ze strany odborné veřejnosti knihovna začala brzy doplňovat 
dokumenty ze všech vědních oborů. Vznikal tak univerzálně zamě-
řený knihovní fond, potvrzený v roce 1964 získaným právem na ce-
lostátní povinný výtisk. Doplňovány začaly být také některé speci-
ální druhy dokumentů, jako je firemní literatura (včetně zahraniční), 
patentové spisy a normy. Populární se v té době stala i hvězdicová 
cirkulace těchto fondů, a to včetně odborných lékařských časopisů 
pro nemocnice.

Přestože byla knihovna od počátku otevřená všem čtenářům od věku 
18, a dokonce brzy nato 15 let, v prvních letech tvořili výraznou větši-
nu studenti vysokých škol a vysokoškolsky vzdělaní čtenáři. Dobová 
svědectví hovoří nejen o dlouhých frontách před studovnou, ale také 
o tom, že židle zaměstnanců z ranní směny byly odpoledne přistavo-
vány ke stolům ve studovně, aby se zvýšila její kapacita. Tento nápor 
postupně opadl se zřízením studoven vysokoškolských knihoven.

Půjčovna na přelomu 60. a 70. let Výzva čtenářům ze 60. let

Pracoviště doplňování knihovního fondu v 60. letech

Ranní rozcvička zaměstnanců v roce 1962

1961–1970

Propagační leták ze 60. let

Oznámení o doplňování firemní 
literatury z počátku 60. let

Statistické ukazatele  
z let 1958 až 1961

Čtenářský průkaz z roku 1964
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Původní prostory v pravém křídle Nové radnice postupně přestávaly 
potřebám knihovny stačit, a tak se hledaly možnosti jejich rozšíření. 
Na přelomu 60. a 70. let byly nejdříve získány místnosti v levém kří-
dle radnice, kde našlo své sídlo oddělení speciálních fondů. V roce 
1975 pak vznikl projekt pro přístavbu k radnici, ale z tohoto plánu 
nezůstalo víc než pouhé technické nákresy. Ve stejné době se také 
započalo s projektováním a výstavbou dvou budov skladů na Ma-
charově ulici (Ostrava-Přívoz), které byly dokončeny v  roce 1982 
a slouží knihovně dodnes.

Již od 70. let ostravská vědecká knihovna významně metodicky pů-
sobila směrem k jiným knihovnám, zpočátku především těm odbor-
ným (včetně útvarů vědeckotechnických a ekonomických informací 
– VTEI). Výrazně se také podílela na profesním vzdělávání pracovní-
ků knihoven a informačních pracovišť, např. formou rekvalifikačních 
kurzů. Služby knihovnám vědecká knihovna nabízí neustále, nyní 
prostřednictvím systému regionálních funkcí.

K novinkám patřily v 70. letech reprografické služby nabízející mož-
nost zhotovení xerokopií, mikrofilmů či fotokopií.

1971–1980

Ceník reprografických služeb ze 70. let Propagační leták ze 70. let

První kopírovací stroj 
pořízený pro knihovnu Omluva za nižší kvalitu kopie ze 70. let

Návrh přístavby k radnici z roku 1975 

Zahájení stavby druhé 
budovy skladu na ulici 
Macharova v roce 1978 Nově založené oddělení speciálních fondů

Výňatek z kroniky 
knihovny z roku 1975 Výňatek z kroniky knihovny z roku 1976

Návrh přístavby k radnici z roku 1975 
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80. léta se nesla v duchu postupně se rozvíjející automatizace, v níž 
patřila ostravská vědecká knihovna k průkopníkům. Již v roce 1985 
byl na krátkou dobu instalován terminálový přístup k Ústřední tech-
nické základně a v roce 1989 byla knihovna připravena pro využití 
sálového počítače. Ten byl však záhy nahrazen osobními počítači, 
které byly zprvu využívány pro evidenci čtenářů a zpracování firem-
ní literatury. 

Zvýšený zájem o výpůjční služby a snaha urychlit čekání na výpůjč-
ky vedla v  roce 1984 ke zřízení výdejny ve skladu na Macharově 
ulici. Půjčování ovšem trpělo nepřítomností katalogu a nemožnos-
tí objednávat publikace přímo ve výdejně. Tuto etapu poskytování 
služeb nakonec uzavřela úsporná opatření roku 1990.

1981–1990

Oddělení speciálních fondů v 80. letech

Studovna v 80. letech Výdejna knih ve skladu na Macharově ulici po roce 1984

První osobní počítače v knihovně

Výňatek z kroniky knihovny z roku 1983

Stvrzenky o výpůjčce z 80. let
Pokyny k meziknihovní výpůjční 
službě z 80. let
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Přelom 80. a 90. let znamenal zásadní změnu, a to samozřejmě ne-
jen pro knihovnu. Celospolečenské uvolnění se projevilo na sklad-
bě fondu, který se po sametové revoluci mohl rozvíjet bez omezení. 
Do katalogu se vrátily knihy ze zvláštního fondu (označené písme-
nem Z), tedy knihy dříve politicky nežádoucí. 

Od roku 1994 mohli zaměstnanci i návštěvníci knihovny těžit z vý-
hod automatizovaného knihovního systému TINLIB (později pod ná-
zvem T-Series), v následujícím roce pak byly zřízeny stanice online 
katalogu pro čtenáře OPAC a ve stejném roce se knihovna připojila 
k internetu. Na konci 90. let knihovna přešla ke zcela automatizova-
né evidenci výpůjček knih a zároveň byla zřízena multimediální stu-
dovna pro zpřístupnění informačních databází, studium odborných 
CD-ROM apod. Do 21. století tak knihovna vykročila již připravena 
na nové výzvy související s další automatizací a elektronizací.

1991–2000

Leták o službách knihovny z 90. let

Následky povodní v roce 1997 – sušení patentů
Multimediální studovna 
otevřená v roce 1999 Výňatek z výroční zprávy za rok 1995

Poradna v roce 1994
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Zásadním milníkem v historii knihovny se stal rok 2001, kdy vstou-
pil v platnost nový knihovní zákon, který v návaznosti na  reformu 
veřejné správy ustanovil krajské knihovny. Jednou z nich se stala 
i Státní vědecká knihovna v Ostravě, jež tak získala nového zřizova-
tele (Moravskoslezský kraj) i nový název (Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě).

Knihovní zákon definoval řadu funkcí, jež musí krajská knihovna na-
plnit. Nad rámec legislativou daných povinností se knihovna začala 
významně věnovat ochraně a propagaci kulturního dědictví regio-
nu. Jako jedna z prvních krajských knihoven vybudovala vlastní di-
gitalizační pracoviště, kde nedigitalizuje zdaleka pouze dokumenty 
ze svého fondu, ale také z různých paměťových institucí regionu.

Zásadním krokem ve službách knihovny bylo pořízení nového kni-
hovního systému Aleph v roce 2009, které definitivně stvrdilo pře-
chod od knihovny „lístkové“ k „online“ knihovně.  Z hlediska akviziční 
politiky je nutno zmínit nově budovaný fond pro zrakově a sluchově 
handicapované uživatele. Kromě klasického knihovního fondu za-
čaly být čím dál více zpřístupňovány elektronické zdroje, včetně za-
hraničních odborných databází. 

2001–2010

Chodba s výstavním prostorem na počátku 21. století Leták o knihovně vydaný kolem roku 2004 

Digitalizační pracoviště zřízené v roce 2005

Zřizovací listina MSVK v Ostravě 
z roku 2001 Kurz pro knihovníky 

Nejstarší kniha 
z fondu knihovny 
v digitalizované 
podobě

Poradna na počátku 21. století Výpůjční pult na počátku 21. století



JaK šel čas  
s VědecKOu KnihOVnOu

www.msvk.cz

V druhé dekádě 21. století byly postupně zaváděny další nové po-
stupy a  moderní technologie – wifi ve  studovnách, online platby, 
RFID, samoobslužný knižní skener apod. Významnou aktivitou se 
stalo také půjčování elektronických knih prostřednictvím různých 
platforem. Jeho obliba postupně stoupá, svého vrcholu dosáhly 
tyto výpůjčky především v době nuceného uzavření knihovny v ob-
dobí pandemie koronaviru.

Rozvíjely se vzdělávací a kulturní aktivity, ať už organizované ve spo-
lupráci s jinými institucemi, či samostatně. Mezi ty prvně jmenova-
né patří především Festival ostravských knihoven, jehož je vědecká 
knihovna hlavním iniciátorem a organizátorem a který nyní na jeden 
den v roce spojuje již 10 knihoven různého typu a zaměření. 

V letech 2018 až 2020 došlo k zásadní renovaci všech prostor ur-
čených veřejnosti (půjčovna, studovny). Návrh interiéru vytvořila ar-
chitektka Eva Špačková, přičemž spojovacím prvkem mezi pravým 
a  levým křídlem se stalo osvětlení v podobě bílých koulí. Knihov-
nu se podařilo rozšířit o místnosti bývalé lékárny na Sokolské třídě 
a do pronájmu byl získán moderní sklad knih v Ostravě-Kunčičkách.

2011–2020

Leták o službách knihovny z roku 2015

PRAVÉ KŘÍDLO 
NOVÉ RADNICE
Prokešovo náměstí 9
Registrace
• registrace a prodlužování registrace 

(čtenářům od 12 let)
• dárkové poukazy pro registraci 

v knihovně

Poradna
• pomoc s orientací v knihovně 

a s vyhledáváním dokumentů
• odpovědi na dotazy uživatelů
• veřejný internet

Půjčovna 
• půjčování odborné literatury, beletrie, 

skript, učebnic, map, průvodců
• meziknihovní výpůjční služba
• cirkulace odborných časopisů

Studovna
• půjčování časopisů a novin
• volný výběr 1000 titulů časopisů 

a denního tisku 
• samoobslužný skener
• stolní kamerová lupa
• prostor pro studium
• veřejný internet
• služba Info Help

Německá studovna
• volný výběr německy psané literatury

Bibliografi e
• rešerše
• přístup k českým i zahraničním 

databázím
• poradenství k citacím
• odpovědi na odborné dotazy uživatelů

Reprografi cká dílna
• kopírování a skenování z fondu knihovny
• tisk, laminování, kroužková vazba 

NAPROTI 
NOVÉ RADNICE
Prokešovo náměstí 2 
Centrum vzdělávání 
a regionálních služeb
• plnění a koordinace regionálních funkcí
• metodická a konzultační činnost 

pro knihovny 
• organizace vzdělávání pracovníků knihoven 
• půjčování knihovnické literatury
• počítačová učebna

NOVÁ RADNICE

Prokešovo 
náměstí

LEVÉ KŘÍDLO 
NOVÉ RADNICE
Prokešovo náměstí 7
Oddělení speciálních fondů
• půjčování jazykových učebnic, audioknih, 

hudebních CD, deskových her, bilingvní 
literatury, norem 

• prezenční studium literatury regionálních 
vydavatelů

• služby pro uživatele se zrakovým 
a sluchovým postižením

• prostor pro studium speciálních dokumentů
• poradenství k půjčování e-knih

Sokolská třída

Leták o službách knihovny z roku 2018 Záložky do knihy z roku 2018

Půjčovna po rekonstrukci v roce 2018 Studovna elektronických informačních zdrojů po rekonstrukci v roce 2019

Biblioboxy pro vracení knih

Nově pronajatý sklad  
v Ostravě-Kunčičkách

Samoobslužný knižní skener 
ve studovně

Logo Festivalu ostravských knihoven
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Lekce s roboty určená studentům

V roce 2021 slaví vědecká knihovna 70 let od svého vzniku. Za tuto 
dobu se výrazně proměnila a prošla řadou modernizací. Tento trend 
pokračuje i nadále. V souvislosti s novou strategií je nyní kladen dů-
raz především na rozvoj knihovny jakožto instituce podporující vzdě-
lávání studentů, pedagogů a  vědců, a  to zejména v oblasti infor-
mační a mediální gramotnosti či kybernetické bezpečnosti. Vznikla 
nová makerspace dílna s roboty a 3D tiskem, rozvíjí se také aktivity 
související s  trénováním paměti či popularizací vědy. Knihovna se 
zaměřuje rovněž na digitalizaci, věnuje se vědě a výzkumu.

Co se bohužel během 70 let dosud nezměnilo, je sídlo knihovny. 
I v roce svého 70. výročí Moravskoslezská vědecká knihovna v Os-
travě stále funguje ve  zcela nevyhovujících prostorách v  budově 
Nové radnice. To však již nemusí dlouho platit…

současnost

Makerspace dílna a centrum trénování paměti

6

ÚKOL 2: Knihovnická křížovka
V tajence zjistíte příjmení autora, jehož knihy jsou v českých knihovnách nejpůjčovanější.

1. Doplňování (získávání) knih do knihovny
2. Kniha vytištěná do roku 1500
3. Příjmení spisovatele a knihovníka, 

po němž je pojmenována městská knihovna 
v Brně

4. Řada (série) knih vydaných v podobné 
grafi cké úpravě a s podobným obsahovým 
zaměřením

5. Soupis informací obsahující vydavatelské 
údaje (zpravidla na poslední straně knihy)

6. Ruční malířská výzdoba středověkých 
a renesančních rukopisů

7. Soupis literatury k určitému tématu
8. Zvuková kniha
9. Uvedení kratší části (úryvku) textu, obvykle 

v doslovné podobě

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rozumíte svému knihovníkovi?

Víte, že první opravdová křížovka byla uveřejněna v prosinci 1913 v novinách 
New York World pod názvem americká křížovka?

7

Jazykové hrátky

ÚKOL 3: Tvoření slov
Vytvořte alespoň 10 slov, která obsahují slovní základ KNIH.
Příklad: knihařství

ÚKOL 4: Doplňování písmen
Na vyznačených místech chybí písmenka. Doplňte je tak, aby vznikla smysluplná slova 
a slovní spojení, která se nějak vztahují k literatuře a knihám.
Příklad: _E_ E_ _I_ _Í     R_ _Á_Y     detektivní romány

_E_V_N_     _NI_O_NA
_O_O_A _SY
S_V_ _ _KÉ     _H_ _ _ L_R_
_D_OR_ _     L_ _ _ R_ _U_ _
S_A_ É     T_S_ _

ÚKOL 5: Hledání slov
V následujících řádcích najděte označení literárních žánrů. Měli byste jich objevit celkem 10. 
Čtěte pouze po řádcích zleva doprava.

MVDREATWKSPOVÍDKANFTAHLRESOUBÁSEŇMDGCTASDWSBNOVELAMDHXCGŽFZRFFKGŘ
FEJETONITOSAURTEDETRNDRAMAOUBIOGRAFIENFHXCGEFKLŮCESTOPISJSDVUGUKJDBJ
KZSALIGUGVDROMÁNLJADVOŮHČRTABHGSVAKOMIKSÁQFJKŮBSDAREJGIDIDSJKFKTFTFH

Jazykové hrátky

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

Ukázky z publikace Trénujeme mozek s knihovnou 
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V roce 2004 byla vyhlášena soutěž na zpracování urbanistického, 
architektonického a provozního řešení novostavby knihovny. Zaslá-
no bylo celkem 43 návrhů, vítězem se stali Ladislav Kuba a Tomáš 
Pilař s projektem, pro nějž se vžilo označení Černá kostka. Architek-
tonicky výrazná stavba symbolizující pevnou schránku vědění měla 
vyrůst naproti Domu kultury města Ostravy a měla se stát jednou 
z dominant moravskoslezské metropole. V roce 2010 byl však tento 
projekt vzhledem k vysoké finanční náročnosti pozastaven.

V dalších letech se objevily rozmanité návrhy na podobu nového síd-
la knihovny. Zmínit lze především projekt, který počítal s umístěním 
knihovny v atraktivní lokalitě Dolní oblasti Vítkovice. Tento záměr však 
narazil na problém s financováním, a tak byl již v rané fázi opuštěn.

V roce 2018 pak zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo 
o návratu k projektu Černé kostky, která bude adaptována pro po-
třeby smart knihovny 21. století. Na projektové dokumentaci se nyní 
intenzivně pracuje, otevření nové knihovny je plánováno na rok 2027. 

černá kostka

Vizualizace: Kuba & Pilař architekti s.r.o.


