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Vážení studenti, vážení kolegové,  

V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru Vás seznamuji se změnami týkajícími se 

knihovnických služeb naší univerzity.   

Po dobu platnosti preventivních opatření bude uzavřeno informační centrum a čítárna časopisů na 

budově A, knihovna na budově Z a knihovna v Lednici. Doporučuji v maximální míře využívat dostupné 

elektronické informační zdroje z rozcestníku knihovního katalogu nebo ze stránky Elektronické 

informační zdroje, kde najdete návod, jak si nastavit vzdálený přístup z domova. 

Služby knihovny se snažíme převést do online prostředí. Nabízíme pomoc při vyhledávání potřebné 

literatury, pomoc a radu při tvorbě citací, dodání pdf potřebného článku a podobně. Pište na 

knihovna@mendelu.cz. 

Knihovna po dobu trvání mimořádných opatření všechny studenty a zaměstnance univerzity převedla 

mezi registrované čtenáře a bude hradit poplatky za výpůjčku českých elektronických knih z platformy 

Flexibooks. Knihy i návod na půjčení najdete v katalogu knihovny. 

Studentům 3. a 5. ročníků, kteří zpracovávají bakalářskou nebo diplomovou práci, je po dohodě 

s knihovnou umožněno půjčit si nezbytně nutnou literaturu. Seznam včetně signatury z katalogu 

knihovny zašlete na uvedené kontakty a dohodněte si termín převzetí.  Knihy vracejte poštou nebo do 

biblioboxu, mějte ohled k dalším čtenářům. 

Knihovna v budově A, tel. 545 135 035, knihovna@mendelu.cz; 

Knihovna v budově Z, tel. 545 136 201, knihovna-z@mendelu.cz; 

Knihovna v Lednici, 519 367 395, knihovna@zf.mendelu.cz. 

U dříve půjčených dokumentů je nastaveno prodloužení výpůjční lhůty až do 14. dubna 2020, doba od 2. 

3. do 14. 4. se nepočítá do výpůjční lhůty. V období 2. 3. – 14. 4. 2020 nenabíhají poplatky z prodlení. 

Na základě předchozí domluvy na tel. 545 135 035 nebo mailu knihovna@mendelu.cz je možno 

v knihovně na budově A vyzvednout dokumenty objednané ze skladu nebo knihy či časopisy pro dílčí 

knihovny. 

Nejméně do Velikonoc jsou zrušeny všechny plánované akce. O náhradních termínech Vás budeme 

informovat.  

Doporučuji sledovat facebook naší knihovny. 

 

Děkuji za pochopení.  

 

Ing. Věra Svobodová 

ředitelka odboru 
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