KNIHOVNA
Oddělení vědeckých informací při MZ ČR (OVI)

KDO JSME?
Jsme detašované pracoviště Národní lékařské
knihovny (NLK), zaměřené zejména na poskytování
knihovnických a informačních služeb pro
pracovníky MZ ČR. Ale jsme i veřejnou knihovnou,
která kromě poskytování výpůjček ze svého fondu,
zpřístupňuje uživatelům z řad veřejnosti informace
z MZ ČR.
Ve fondu OVI se snažíme mít k dispozici publikace,
které mohou být přínosné pro práci pracovníků MZ
(zejména z oblasti práva, ekonomiky, organizace
zdravotnictví apod.) i ty, které zprostředkovávají
informace z oblasti zdravotnictví pro širší veřejnost.

Otevírací doba:

JAKÉ SLUŽBY ZAJIŠŤUJEME?

dveře č. 130

•
•

•
•

•
•
•
•

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Út 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čt 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Kde nás najdete:
v budově MZ 1. suterén,

Výpůjčky z fondu knihovny OVI.
Výpůjčky odborné literatury (potřebné pro práci na MZ či složení
státní zkoušky) z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby, prostřednictvím NLK (přes mezinárodní
meziknihovní výpůjční službu) i výpůjčky z knihoven mimo ČR.
Nákupy knih podle požadavků jednotlivých odborů MZ.
Odebíráme odborné časopisy zdravotnické, právnické, správní,
ekonomické a některé populárně naučné. Máme zde i starší
ročníky časopisů, které nejsou jinde běžně dostupné, včetně
kompletního Věstníku MZ ČR.
Studovnu, kde je možné v klidu studovat jakoukoli literaturu, či
z ní pořídit kopie.
Rešerše na zdravotnická i jiná témata.
Pomoc s vypracováním vysokoškolských kvalifikačních prací
(vypůjčení literatury, citování dle platných norem).
Obsahovou službu z časopisů odebíraných OVI, nebo časopisů
z fondu NLK (oskenování a rozeslání obsahu došlého čísla a
případné poslání kopie požadovaného článku).

JAK SE REGISTROVAT
Stačí přijít s občanským průkazem do knihovny (místnosti 130 na MZ),
registraci vyřídíme obratem na místě. Následně obdržíte čtenářský
průkaz.
JAK SI PŮJČIT KNIHU
V katalogu Medvik (www.medvik.cz/bmc ) vyhledejte požadovanou knihu
a zkontrolujte její dostupnost. Pokud je dostupná v OVI na MZ, můžete ji
hned vyzvednout. Pokud v jiné knihovně, bude vám zajištěna
meziknihovní výpůjční službou – na vaši žádost provedenou telefonicky,
mailem či osobně (on-line přes katalog objednávat nelze).

KONTAKT
hlavní mail
Mgr. Jana Chlanová (vedoucí OVI)
Jana Komersová

linka 2713
linka 2104

protokol@nlk.cz
jana.chlanova@nlk.cz
komersov@nlk.cz

