
Univerzitní knihovna v Ostravě slaví 20 let, stále se modernizuje
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Knihovna Ostravské univerzity si letos připomíná 20 let od doby, kdy se otevřela její
centrální budova v centru města. Své služby pro studenty i zaměstnance stále rozšiřuje.
Před časem otevřela například nový multifunkční prostor pro studium a setkávání
nazvaný S-zóna, který vznikl modernizací bývalé mediotéky a školicího střediska. ČTK to
dnes řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník.

"Činnost knihovny rozvíjí poslání Ostravské univerzity, studium i vědeckou práci pomáhá
dělat příjemnější. Modernizujeme prostory knihovny tak, aby byly atraktivním místem
pro každodenní studium a setkávání. Knihovna spolupracuje s fakultami a účastní se
univerzitních akcí," uvedl mluvčí.

Nově upravený prostor je rozdělen do dvou částí, první z nich je určená k setkávání a
relaxaci, druhá místnost je vybavena 24 pracovními místy a projekční technikou. Oba
prostory je možné podle potřeby spojit a využít pro větší přednášky, školení či porady.

Součástí S-zóny je také pracovní místo určené pro individuální konzultace s knihovníkem.
Službu s názvem Objednej si knihovníka zavedla knihovna loni. Zájemcům má pomoci
například s problematikou citací či hledáním v elektronických zdrojích. Za rok ji využilo
přes 60 zájemců. Největší zájem byl hlavně v dubnu, kdy se blíží odevzdávání závěrečných
prací.

Podle mluvčího knihovna neustále rozšiřuje svůj fond. Zatímco při jejím otevření čítal
189.905 dokumentů, v současnosti je to 273.862 dokumentů. Od roku 2012 knihovna
začala nabízet také elektronické knihy, tehdy jich měli čtenáři k dispozici 139, nyní mají
přístup k více než 5000. Počet absenčních výpůjček, tedy dokumentů zapůjčených mimo
knihovnu, vzrostl z původních 32.793 na loňských 56.109. Počet registrovaných uživatelů
v roce 1999 činil 3108, loni jich bylo 6031. "Aktuálně knihovna projednává možnost
platby poplatků v půjčovně platební kartou a věříme, že v nejbližší době bude moci tuto
službu nabízet," doplnil mluvčí.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity zajišťuje informační podporu studia, výuky,
vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě. Nabízí k vypůjčení studijní literaturu a své služby
poskytuje především studentům a akademickým pracovníkům Ostravské univerzity, ale
také odborné veřejnosti. Zaměřuje se také na rozvoj online služeb a rozšíření nabídky
elektronických informačních zdrojů důležitých pro vědu a výzkum. Knihovna má i odborné
časopisy či audioknihy, ale také různé databáze, online časopisy a elektronické knihy. Její
součástí je pět studoven na jednotlivých fakultách. K dispozici má přes 250 studijních
míst. Již šest let provozuje také Bibliobox - schránku pro vrácení knih, kterých se takto
vrací 22 procent. Objekt knihovny vznikl v bývalé proluce přímo pro účely knihovny.
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