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Uzavření knihovny ve čtvrtek 14. října 

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude knihovna ve čtvrtek 14.  10. 2021 uza-

vřena. Knihy je možno vracet do biblioboxů před budovou knihovny. Vrácené knihy budou ode-

psány z čtenářského konta následující den. Děkujeme za pochopení!  

 

Výstava Jak šel čas s vědeckou knihovnou 

Od 4. listopadu můžete ve studovně časopisů 

zhlédnout výstavu Jak šel čas s vědeckou knihov-

nou. Panely připomenou historii od založení teh-

dejší Státní studijní knihovny nejen textem, ale také 

velkým množstvím fotografií a reprodukcemi dobo-

vých materiálů. 

 

 

Záznam debaty o Černé kostce 

V galerii PLATO proběhla 15. září prezentace 

a debata Jak bude vypadat Černá kostka, 

plánovaná budova pro MSVK. Antikvariát a 

klub Fiducia jako jeden z organizátorů zveřej-

nil její záznam. Černou kostku prezentoval její 

architekt Ladislav Kuba, v diskuzi vystoupila 

také ředitelka MSVK Libuše Foberová.  

Záznam z akce najdete na Youtube. 

říjen 2021   

https://www.facebook.com/antikfiducia
https://www.facebook.com/antikfiducia
https://www.youtube.com/watch?v=N12fwpXxjNA


Encyclopaedia Britannica – online přístup 

Encyclopaedia Britannica je nejrozsáhlejší obecná 

encyklopedie vycházející již od roku 1768. Přináší 

aktuální, důvěryhodné a vysoce kvalitní informace ze 

všech oblastí lidského poznání. Na vytváření obsahu 

se podílí odborníci z celého světa – více než stovka 

nositelů Nobelovy ceny, profesorů a významných 

představitelů mnoha vědních oborů. Britannica ob-

sahuje více než 100 000 článků a rozsáhlou sbírkou 

multimédií včetně obrázků, videí, audio záznamů, in-

teraktivních materiálů a infografik.  

Přístup do encyklopedie z knihovních počítačů nevyžaduje žádné ověření. Pro přístup z domova 

zadejte číslo vašeho čtenářského průkazu. 

 

Online kurz Napíšu diplomku 

Píšete bakalářskou nebo diplomovou práci? Nebo jinou aka-

demickou či odbornou práci? A víte o tom, že vám můžeme 

pomoct? 

Kurz Napíšu diplomku je určen studentům vysokých škol, 

kteří se potýkají s napsáním akademické práce. Obsahem 

kurzu jsou tipy a zkušenosti z praxe, které jsme načerpali 

během svých akademických úspěchů i nezdarů a rádi by-

chom je znali dříve, než jsme začali psát své vlastní práce. 

Nejedná se o žádný oficiální postup nebo návod spojený s 

konkrétní akademickou institucí, nároky jednotlivých škol na 

vypracování práce se mohou lišit! 

Kompletní kurz s odkazy na jednotlivé videolekce a doprovodnými materiály najdete na našem 

moodlu. O radu či bezplatnou konzultaci si můžete požádat také na studentcentrum@msvk.cz. 

 

 

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. 

https://academic.eb.com/storelibrarycard?id=moraviansilesian
https://elearning.svkos.cz/course/view.php?id=21
mailto:studentcentrum@msvk.cz
https://www.facebook.com/MoravskoslezskaVedeckaKnihovnaVOstrave
https://www.instagram.com/msvk.ova/
https://www.youtube.com/channel/UCVDbLyCm4bf9h8g1w7GnC_g/featured

