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Virtuální prohlídka knihovny
Zajímají vás zákoutí naší knihovny? Chcete se po knihovně
procházet z pohodlí vašeho domova? Nenechte si ujít virtuální
prohlídku Moravskoslezské vědecké knihovny!
Jen s pomocí internetového prohlížeče si můžete prohlédnout
vnitřní prostory MSVK


v pravém křídle Nové radnice (půjčovna, studovna),



v levém křídle Nové radnice (makerspace).

Digitální knihovna
Knihy, noviny a časopisy, které už nejsou na trhu dostupné a jsou chráněny autorským právem,
si mohou přečíst čtenáři Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě z pohodlí domova. Jde
o tituly vydané na území České republiky – knihy do roku 2007, časopisy a noviny do roku
2010. Moravskoslezská vědecká knihovna může čtenářům přístup k textům zprostředkovat
díky tomu, že má jako jedna z vybraných institucí přístup do Národní digitální knihovny.
V katalogu knihovny poznají zájemci tato díla velice jednoduše, je u nich umístěn odkaz na
digitalizovaný dokument se symbolem zámku. Podrobnosti a návod najdete na webových
stránkách knihovny.
Každé ráno si také mohou naši čtenáři také prolistovat aktuální noviny a časopisy z celého
světa i z České republiky díky bezplatnému přístupu do databází PressReader a Anopress.

Články v časopisu Duha
V nejnovějším čísle knihovnického časopisu
Duha si můžete kromě jiných přečíst také
články zaměstnanců MSVK:
Ředitelka Libuše Foberová psala o sedmdesátileté historii vzdělávání v ostravské vědecké knihovně.
Michaela Mrázová popisuje zkušenosti s výběrem 3D tiskárny a vhodného tiskového
materiálu a radí, jak se dostat k modelům.

MSVK se podílí na kulturním životě!
Dny fajne rodiny – středa 15. září
Roboti, 3D tiskárna a zábava pro celou rodinu.
Ukážeme vám, že základy programování zvládne
úplně každý (i když ještě neumí číst), vyzkoušíte
si naprogramovat různé druhy výukových robotů
a můžete si odnést drobný výrobek z 3D tiskárny.
Více informací na facebookové události a stránkách festivalu.

Noc vědců – pátek 24. září
Tématem letošní Noci vědců je „čas“. O jeho sociologii si budeme v podcastovém rozhovoru povídat se sociologem Filipem Vostalem.
Pro ty, kdo přijdou osobně, máme nachystané
sady pro pokus, který umí určit kyselost papíru –
hlavní činitel křehnutí a rozpadu starých knih.

Festival ostravských knihoven – úterý 5. října
Pátý ročník FOK proběhne v trochu jiné podobě
než v předchozích letech. Připravujeme pro vás
knihovní questing aneb hledačku! Questing bude
k dispozici ve fyzické podobě i v online verzi.
Úspěšní luštitelé budou zařazeni do slosování a
mohou vyhrát některou ze zajímavých cen.

Registrace nových čtenářů zdarma
V rámci oslav 70. výročí umožní MSVK uživatelům první registraci bezplatně, a to vždy sedmý
pracovní den v každém měsíci. Bezplatná registrace bude platná na šest měsíců, ovšem vztahuje se pouze na uživatele, kteří nikdy dříve nebyli v MSVK registrování.
Už jste v MSVK registrovaní? Dejte o této možnosti vědět svým přátelům a známým, ať mohou
stejně jako vy využívat například přístup do databází Pressreader a Anopress nebo využívat
licence pro citační manažer CitacePro!

Výstava studentských uměleckých prací
Až do konce října 2021 vystavujeme umělecké práce studentů Střední odborné
školy umělecké a gymnázia.
Ve venkovních výlohách a ve vitrínách na chodbách uvnitř knihovny si můžete
prohlédnout ručně zpracované kovové šperky, drobné dekorativní a užitkové
předměty i větší objekty.

Reportáž v TV Polar
Podívejte se na reportáž regionální televize
Polar. Dozvíte se v ní, jak je to v MSVK s 3D
tiskem!
Věděli jste, že u nás může tisknout každý?

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.

