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Od 12. dubna otevíráme půjčovnu!
V době nouzového stavu vydáváme objednané výpůjčky přes okénko v pravém křídle radnice
(z půjčovny) z ulice Sokolská. Jsme zde pro vás v pracovní dny od 10.00 do 17.00 hodin. Pu blikace vracejte i nadále do biblioboxů.
Od pondělí 12. dubna otevíráme půjčovnu a registraci ve všední dny od 9:00 do 18:00. Bude
možné vyzvednout předem v katalogu objednané dokumenty a čtenáři budou stále muset do držovat hygienická nařízení.

Rozhovor o počítačových sítích s Martinem Pustkou
Cyklus Věda ve vědárně pokračuje v letošním
roce netradičně online rozhovorem. Pozvání do
pořadu přijal Ing. Martin Pustka, Ph.D., který
pracuje jako vedoucí oddělení IT infrastruktury
na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě
Ostrava. Povídá si s ním Mgr. Jakub Maruš
o počítačových sítích, jejich vývoji a proměně.
V necelých 20 minutách se například dozvíte, jak se dr. Pustka k počítačovým sítím dostal,
přestože studoval strojařinu, v jakých oblastech jsou sítě nepostradatelné, co znamená, že
jsou vaše data v cloudu, anebo co přinesou tzv. 5G sítě.
Rozhovor najdete na našem youtubovém kanále anebo přímo za tímto odkazem:
https://youtu.be/QbWipg9Wo4I

Zásilka dokumentů jako nová služba
Našim čtenářům nově nabízíme zásilkovou službu. Za poplatek vám pošleme až tři dokumenty z MSVK na Vámi zvolenou
pobočku Zásilkovny nebo poštou až domů.
Více informací a objednávací formuláře najdete za odkazem:
https://www.svkos.cz/sluzby/vypujcni-sluzby/sluzba-zasilka/

Studentcentrum pomáhá s odbornými pracemi
Vysokoškolákům i středoškolákům pomáháme s psaním odborných textů.
Jednak formou individuálních konzultací – pomůžeme specifikovat výzkumnou otázku nebo
hypotézu, ukážeme, jak a kde hledat zdroje, pomůžeme ujasnit strukturu práce nebo ocitovat
článek. Stačí napsat na studentcentrum@svkos.cz, co studuješ, na jaké téma píšeš a s čím ti
můžeme pomoci. Sejdeme se online (přes nástroj Google Meet / Zoom). Konzultace je zdar ma.
Jednak formou online kurzu Napíšu diplomku. Dozvíš se v něm, jak metodicky postupovat během celého procesu psaní práce. Náplní jsou pouze osvědčené rady a užitečné finty z praxe,
získané vlastními akademickými zdary i nezdary. Celý kurz můžeš sledovat na YouTube kaná le knihovny, zde je playlist . Každou lekci najdeš na Moodlu knihovny, kde je také spousta užitečných materiálů a návodů.

Přes 100 úvodů do odborných témat nově v MSVK
Více než 120 krátkých úvodů do nejrůznějších odborných témat z edice Very Short Introductions nakladatelství oxfordské univerzity. Věděli jste, že si je můžete vypůjčit v MSVK?
Stačí jen být naším čtenářem a nebát se textu v jedno duché angličtině.
Všechny knihy z této řady najdete v online katalogu po zadání hesla very short introductions.

Jsme blíž Černé kostce
Prohlédněte si video, ve kterém Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje,
představuje vizi novostavby Moravskoslezské vědecké knihovna v Ostravě. Každý den jsme
blíž a blíž úspěšné realizaci. My už se na Černou kostku moc těšíme!
Video naleznete na našem youtubovém kanálu: https://youtu.be/Cf5yDxSDDmA

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.

