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Vážení studenti, vážení kolegové,  

Od pondělí 20. dubna 2020 knihovna MENDELU postupně obnovuje základní výpůjční služby ve svých 

půjčovnách v knihovně na budově A, v knihovně na budově Z a v knihovně v Lednici, a to každý den 

v čase od 8 do 15 hodin. Cílem je zpřístupnit knihovní fondy pro potřeby vzdělávání a výzkumu za 

předpokladu dodržení potřebných opatření jako je dodržování odstupu 2 m, dostupná dezinfekce, 

nošení roušek a ochranných pomůcek. Aby se zabránilo shromažďování více osob na jednom místě, 

zašlete dopředu seznam potřebných titulů knih nebo časopisů včetně signatury na 

knihovna@mendelu.cz nebo knihovna@zf.mendelu.cz a domluvte si termín a čas, kdy si pro knihy 

přijdete. 

Knihy vracejte pouze do bibliboxů, nepředávejte je obsluze. Před vypůjčením dalšímu uživateli musí být 

ponechány v karanténě. 

Stále nabízíme pomoc při vyhledávání potřebné literatury, pomoc a radu při tvorbě citací, dodání pdf 

potřebného článku a podobně. Pište na knihovna@mendelu.cz. Stále platí 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. 

Knihovna Vám zajistila přístup do tisíců českých i zahraničních knih. Seznam najdete na webech knihovny 

http://uvis.mendelu.cz/opatreni-knihovny. 

Do odvolání však nejsou dostupné studijní prostory v informačním centru a čítárně časopisů na 

budově A, studovna v knihovně na budově Z a nelze pobývat v knihovně v Lednici. Provoz je omezen 

pouze na poskytování výpůjčních služeb v režimu „objednejte a přijďte si půjčit“. 

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

mezi registrované čtenáře.  

U dříve půjčených dokumentů je nastaveno prodloužení výpůjční lhůty až do 12. května 2020. Doba od 

3. března do 12. května se nepočítá do výpůjční lhůty a  nenabíhají poplatky z prodlení za již upomínané 

výpůjčky. 

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

v knihovně na budově A vyzvednout knihy či časopisy pro dílčí knihovny. 

Doporučuji sledovat webové stránky a facebook naší knihovny. 

 

Děkuji za pochopení.   

 

Ing. Věra Svobodová 

ředitelka odboru 

 

  

mailto:knihovna@mendelu.cz
mailto:knihovna@zf.mendelu.cz
mailto:knihovna@mendelu.cz
http://uvis.mendelu.cz/katalog
http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje
http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje
http://uvis.mendelu.cz/opatreni-knihovny
mailto:knihovna@mendelu.cz
https://www.facebook.com/icuk.mendelu/

