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Knihovna bude otevřená po celé léto
Všechny služby knihovny včetně půjčovny a studoven bude možné využívat během celého letošního léta. MSVK bude otevřená každý pracovní den v červenci i srpnu.

Citační manažer pro uživatele MSVK
Píšete diplomovou, bakalářskou, seminární nebo
jinou odbornou práci a hodila by se vám pomoc
s citacemi? Všichni uživatelé knihovny mají od
května možnost využívat citační manažer Citace
PRO v plné verzi, jejíž licenci knihovna zakoupila. Jak
se k manažeru připojit a jak ho používat, se dozvíte
na stránkách knihovny.
Pro konzultace pište na studentcentrum@svkos.cz.

Zprávy z celého světa
Zajímáte se o dění u nás, ale i ve světě?
Chtěli byste si u ranní kávy přečíst noviny
a časopisy z celého světa? Pak jistě oceníte možnost využívat databázi PressReader, kde můžete vybírat z více než 7000 titulů ze 120 zemí včetně ČR. Ke čtení stačí
přístup k internetu a přihlásit se svým uživatelským účtem MSVK na této stránce.

3D tisk a roboti v MSVK
Pro veřejnost jsme zpřístupnili tzv. makerspace dílnu, ve které se můžete dozvědět o základech
ovládání 3D tiskárny a programování výukových robotů Lego Boost, Sphero a Ozobot.
Školám poskytujeme praktické lekce v obsluze 3D tiskárny i výukových robotů. Pedagogům,
knihovníkům i jiným pracovníkům, kteří uvažují o pořízení těchto nástrojů do svých institucí ,
nabízíme metodickou pomoc a konzultace. Více informací na stránce o makerspace dílně.
Za poplatek a po dohodě s obsluhou (na studentcentrum@svkos.cz) je možné objednat tisk na
3D tiskárně ORIGINAL PRUSA i3 MK3S. Podmínky a pokyny na webových stránkách knihovny.

Nová multifunkční tiskárna ve studovně
U vstupu do studovny naleznete novou multifunkční tiskárnu,
pomocí níž můžete tisknout, kopírovat a skenovat. Můžete se
těšit na rychlý a kvalitní tisk, soubory můžete přenést z flashky
(v případě tisku) či na flashku (v případě skenování) a tiskárna
přijímá bezhotovostní platby.

Letní ukázková lekce trénování paměti
Zpestřete si léto a vyzkoušejte trénování paměti! Ve středu
14. července vám certifikované trenérky paměti 1. stupně na
ukázkové lekci představí principy a možnosti trénování
paměti, vyzkoušíte si několik technik a dozvíte se o kurzech,
které bude knihovna pořádat. Akce je dostupná zdarma, stačí
se jen registrovat na dopolední, nebo odpolední lekci.

Už měsíc máme otevřené studovny
V pondělí 10. května jsme otevřeli studovny a zpřístupnili internetové stanice! Při zachování
nezbytných rozestupů a dodržování hygienických nařízení je umožněno prezenční studium dokumentů a využívání PC stanic pro vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Počet
míst ve studovně a u PC stanic je omezen! Více informací a přesné pokyny naleznete na webových stránkách.
V reportáži Událostí v regionech ČT z 10. května „Otevírají galerie a muzea“ se můžete podívat
na záběry z prvního dne po otevření studoven a naší nově otevřené „robotické“ či makerspace
dílny.
Výstava Deset tváří Vojtěcha Martínka
V roce 2020 jsme si připomněli 60. výročí
úmrtí významné ostravské osobnosti Vojtěcha Martínka. Veřejnosti je znám především jako spisovatel, šíře jeho zájmů a
pracovních zkušeností však byla mnohem
pestřejší. Působil jako novinář, dramaturg, knihovník, středoškolský učitel, literární historik, komunální politik či rozhlasový pracovník. U příležitosti tohoto výročí jsme připravili také výstavu Deset tváří Vojtěcha
Martínka, kterou můžete do konce června zhlédnout ve studovně časopisů nebo na webových
stránkách projektu věnujícího se této regionální osobnosti.

Sledujte nás na sociálních sítích
Chcete vždy čerstvé informace z Moravskoslezské vědecké knihovny?
Sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu a odebírejte náš kanál na Youtube.

