
PROVOZ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ČERVEN – ZÁŘÍ 2019   

Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS)  
 
 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA A INFORMAČNÍ CENTRUM 
 
Knihovna a studovna v budově A          (knihovna@mendelu.cz, 545 135 035) 

do 30. 6. 2019    normální provoz   po–pá 7.00–19.00 h 
od 1. 7. do 30. 9. 2019   zkrácený provoz   po–pá 8.00–15.00 h 
od 1. 10. 2019    normální provoz   po–pá 7.00–19.00 h 
 
Informační centrum a čítárna časopisů v budově A              (icecko@mendelu.cz, 545 135 014) 
Knihovna Z v budově Z na tř. Generála Píky       (knihovna-z@mendelu.cz, 545 136 201) 

do 30. 6. 2019    normální provoz   po–čt 7.00–19.00 h; pá 7.00–16.00 h 
od 1. 7. do 15. 9. 2019   zavřeno  
od 16. 9. do 30. 9. 2019   zkrácený provoz   po–pá 8.00–15.00 h 
od 1. 10. 2019    normální provoz   po–čt 7.00–19.00 h; pá 7.00–16.00 h 
 
Knihovna Lednice       (knihovna@zf.mendelu.cz, 519 367 395) 

do 30. 6. 2019    normální provoz   po–čt 8.00–18.00 h; pá 8.00–15.00 h 
od 1. 7. do 30. 9. 2019    zavřeno  
od 1. 10. 2019    normální provoz   po–čt 8.00–18.00 h; pá 8.00–15.00 h 
 
Knihovna beletrie              (beletrie@mendelu.cz, 545 135 033) 

do 30. 6. 2019       normální provoz   út, čt 11.00–14.00 h 
od 1. 7. do 14. 7. 2019   zavřeno 
od 16. 7. 2019    normální provoz   út, čt 11.00–14.00 h 
 
V době zavření knihovny můžete vracet svoje výpůjčky do biblioboxů před knihovnami v budově A v Brně a v budově D  
v Lednici. 

Sledujte svoje čtenářské konto v katalogu knihovny na http://katalog.mendelu.cz/, svoje výpůjčky si můžete prodloužit 
online. 

Kontakty na nás naleznete na http://uvis.mendelu.cz/icuk-oteviraci-doba-a-kontakty. 

Potvrzení o vrácení knih (včetně výstupního listu pro zaměstnance) Vám vydá kterýkoliv otevřený provoz, po celé léto bude 
v provozu knihovna. 

Knihovna a studovna v budově A bude otevřena po celé léto, své požadavky směřujte zde, využijte kontakt: 
telefon 545 135 035 nebo e-mail knihovna@mendelu.cz.  

Registrace nových uživatelů knihovny a informačního centra bude možná od 18. 9. 2019. 
 
 
 

VYDAVATELSTVÍ 
 
Prodejna  skript                        (prodejna.skript@mendelu.cz) 

do 4. 7. 2019    normální provoz   út–pá 8.00–12.00 h; 12.30–15.00 h 
od 5. 7. do 26. 8. 2019   zavřeno      – 
od 27. 8. 2019    normální provoz   út–pá 8.00–12.00 h; 12.30–15.00 h 
 
Příjem a výdej zakázek (helpdesk) 

od 1. 7. do 31. 8. 2019   omezený provoz   po–pá 9.00–12.00 h; 12.30–14.00 h 
 
Vydavatelství je v letních měsících stále v provozu. V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu  
(vydavatelstvi@mendelu.cz) 
 
 
 
Všechny provozy budou zavřené 5. 7. 2019 v den státního svátku. 

Knihovna a informační centrum budou uzavřeny 5. a 6. 9. 2019 z provozních důvodů. 
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