INFORMACE
Foto: MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě, příspěvková organizace
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
tel.: 596 118 881 - 2 (ústředna)
fax: 596 138 322
e-mail: msvk@svkos.cz
www.svkos.cz

Provozní doba:*

Oddělení služeb čtenářům
pondělí – pátek
8:30 – 19:00
sobota
8:30 – 12:00
Oddělení bibliografie
pondělí – pátek
8:30 – 19:00
Oddělení speciálních fondů
pondělí – pátek
8:30 – 18:00
* Z důvodu údržby systému je pravidelně každý
první čtvrtek v měsíci od 12:00 hodin uzavřena
celá knihovna.

Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě
příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě
Veřejně
přístupná
vědecká
knihovna s univerzálním knihovním fondem o velikosti téměř
milión knihovních jednotek. Svým
uživatelům zpřístupňuje literaturu všech vědních oborů českého
i zahraničního původu. Je krajskou knihovnou a patří k největším v České republice.
Byla založena 1. ledna 1951
jako Státní studijní knihovna
v Ostravě se speciálním zaměřením na obory hornictví a hutnictví.
V prvních letech existence svou
specializaci rozšířila o polonika,
v menší míře o ostatní technické
obory, hygienu práce a pracovní lékařství. Během vývoje se při
profilaci knihovního fondu, který
je již z větší části zpracován v elektronickém katalogu a přístupný na
internetu, prosadila potřeba tematické univerzálnosti. Ročně knihovní služby vyhledá cca 190 000
návštěvníků, mezi nimiž tradičně
převažují vysokoškolští studenti.
Krajská knihovna je od roku 2001
partnerskou knihovnou Goethe-Institutu Praha, od něhož získává
pravidelně „trvalou zápůjčkou“ německé publikace.

Knihovna vykonává širokou škálu aktivit, v nichž představuje:
• garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji
• centrum Moravskoslezského
kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování rozsáhlého knihovního fondu české odborné neperiodické
literatury, veškerých českých
časopisů a novin, tuzemských
norem, patentových spisů, firemní literatury a časopisů,
dále dle finančních možností
zahraničních odborných publikací a dalších typů dokumentů
• místo přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům
– bibliografickým a faktografickým databázím, plnotextovým
dokumentům
• krajské centrum meziknihovních služeb
• garanta regionálních funkcí
knihoven v kraji
• organizátora vzdělávacích akcí
pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť v kraji
• prostor k celoživotnímu vzdělávání občanů.

