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Milí čtenáři,
pátým únorem letošního roku se naplňuje 70 let
od oficiálního zřízení dnešní Moravskoslezské
vědecké knihovny. Současná situace bohužel
neumožňuje pojmout oslavy způsobem, jaký bychom si představovali, dovolte nám tedy věnovat výročí speciální číslo tohoto newsletteru.
Vaše redakce

Rozšířili jsme možnost výpůjček e-knih
Od února si můžete v MSVK vypůjčit až 14 e-knih do aplikací chytrých telefonů a tabletů. Zatímco dříve si bylo možné vypůjčit 3+3 knihy, dnes si můžete ve svých mobilních zařízeních
přečíst zároveň až 7 knih v aplikaci eReading/Palmknihy a 7 pomocí aplikace Flexibooks.

Publikace k 70. výročí knihovny
K výročí zřízení vydala MSVK publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě, v níž se dočtete o historii knihovny, ale
i o výhledech do příštích let. Kniha je plná fotografií z minulosti i současnosti a obsahuje také přehled knihovnou
vydaných publikací. Úvodní slovo pro ni napsali Jaromír
Kubíček, knihovník a zakladatel Sdružení knihoven ČR,
a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák – jeho
slova si můžete přečíst v následujícím oddílu.
Publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě si můžete
stáhnout ve formátu PDF na webových stránkách MSVK:
Knihovna slaví 70 let od svého založení.

Z úvodního slova hejtmana Iva Vondráka
„Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vždy
byla v popředí technologického knihovnického vývoje v naší zemi, vždy ostatní inspirovala, fungovala
jako spolehlivá a ve své době moderní instituce podporující a rozvíjející vzdělanost. Neznám studenta,
vědce, lékaře nebo podnikatele, který by svého úspěchu a uznání dosáhl bez toho, aniž by hodiny a hodiny
strávil ve studovně nad skripty a materiály z vědecké
knihovny.
Vědecká knihovna 21. století však už není jenom
o půjčování knih, kvalitních studijních materiálů či přípravě rešerší. Nejde jen o uskladnění knih pod jednou
střechou, ale o vytvoření kreativního prostoru pro setkávání lidí. Vědecká knihovna by měla být moderním
informačním, komunikačním a technologickým centrem, které nabízí nejen offline, ale i online média, plní sociálněintegrační funkci, stává se místem pro komunikaci, je jedním z uzlových bodů znalostních sítí.
Moravskoslezské vědecké knihovně proto nepřeji důstojné stáří a nostalgii. Přeji jí drive a víru
v nekonečné mládí.“

Z historie vědecké knihovny
Oficiální vznik dnešní Moravskoslezské vědecké
knihovny, tehdy jako Státní studijní knihovny, se
klade k 1. lednu 1951, a to výnosem ve Věstníku
Ministerstva školství, věd a umění z 5. února téhož
roku.
Přestože prvotní úvahy, kam umístit novou knihovnu, upřednostňovaly slezskoostravskou radnici, nově zřízená Státní studijní knihovna nakonec
zahájila svou činnost v rekonstruovaných prostorách pravého křídla Nové radnice v Moravské Ostravě. Tento stav byl sice chápán pouze jako provizorium na pět až deset let, avšak veškeré snahy
najít či vybudovat pro knihovnu vhodnější sídlo zatím nedošly cíle a knihovna na tomto místě setrvává dodnes.
V roce 2001 knihovna oslavila padesát let od
svého vzniku a právě v tomto roce také vstoupila
v platnost změna v systému českých knihoven. Na

základě nově přijatého knihovního zákona byly
ustaveny krajské knihovny, jejichž zřizovateli se
staly jednotlivé kraje. 27. září 2001 schválilo krajské zastupitelstvo spolu s novou zřizovací listinou
i nový název – Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě. Ten je spolu s dovětkem příspěvková
organizace používán dodnes, vžila se i nová
zkratka MSVK.
Více se dočtete v knize „70 let vědecké knihovny
v Ostravě“, kterou si můžete ve formátu PDF stáhnout z webových stránek MSVK.

Rozhovor s ředitelkou v Dobrém ránu ČT
V pátek 5. 2. vystoupila ředitelka MSVK Libuše Foberová v pořadu České televize Dobré ráno. Ze
dvou vstupů se můžete dozvědět, jak v současné
situaci knihovna funguje a co se plánuje nebo jak
postoupil projekt nové budovy pro MSVK – tzv.
Černé kostky.
Záznam jednotlivých vstupů naleznete za následujícími odkazy: 1. část, 2. část.

Registrace pro nové čtenáře 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!

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

