Pro všechny studijní prostory platí, že…
… vstup je možný pouze s platným čtenářským průkazem, kterým se u studentů MZLU v Brně rozumí aktivovaná ISIC karta, u externího uživatele průkaz externisty,
u zaměstnanců aktivovaný průkaz zaměstnance. Čtenářský
poplatek činí 120 Kč pro studenty (platí se v prvním roce
každého studijního programu), 240 Kč pro externí čtenáře,
zaměstnancům jsou průkazy aktivovány zdarma. Čtenářský
poplatek se platí v Ústřední knihovně (ÚK), ve studovně
v budově A nebo v ekonomické studovně v budově Q. Po jeho
zaplacení můžete plně využívat našich služeb, tzn. vstup do
studijních prostor, přístup na počítač a internet, půjčování
knih u nás i ve výpůjčním oddělení ÚK.
… přihlašování k počítačům je autorizováno, uživatel obdrží
přihlašovací jméno a heslo. Externím uživatelům není povolen přístup k počítačům.
… jsou vybaveny kopírkou, tiskárnou a skenerem. Černobílý
i barevný tisk a kopírování zajišťují samoobslužné tiskárny/
kopírky RICOH (jedná se o vícefunkční zařízení, na nichž lze
jak tisknout, tak kopírovat). Pro tisk a kopírování je nutné
mít vložené peníze na ISIC kartě. Dobíjení kreditu je možné
u obsluhy v ekonomické studovně (budova Q), u obsluhy
v informačním centru nebo prostřednictvím mincovního
automatu na chodbě před informačním centrem. Skenování
je možné do formátu A3, je samoobslužné a bezplatné.
… jsou pokryty WiFi sítí.
… ze všech PC je umožněn přístup do elektronických informačních zdrojů (databází). Odkazy a stručné informace
o nich naleznete na adrese
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze
… požadovanou literaturu vyhledáte v on-line souborném
katalogu přístupném na internetu na adrese http://katalog.
mendelu.cz. Zde se také dozvíte lokaci dokumentu, tedy kde
se dokument nachází, kolik exemplářů dané oddělení vlastní
a kontakt na dílčího knihovníka.

… před vstupem do studijních prostor si odložte svršky
a tašky do šatních skříněk umístěných na chodbách či v šatně
před Auditoriem maximem v přízemí budovy A. Do studijních
prostor není povoleno vnášet potraviny a nápoje, je zakázáno
používání mobilních telefonů, chovat se hlučně či jinak nepřístojně. Seznamte se prosím s Řádem studijních prostor, který je
vám k dispozici v tištěné podobě na všech našich provozech, či
v elektronické formě na adrese http://www.mendelu.cz/cz/
sluzby_sz/kis/i_c/knihovni_rad.

Informační centrum
provozní doba: Po – Pá 7:00 – 21:00, So 8:00 – 14:00
budova A - suterén
e-mail: icecko@mendelu.cz, tel: 545 135 014

• Celkem 136 studijních míst, z toho 62 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě,
1 PC určen pro vyhledávání v souborném katalogu, 3 PC
určeny přednostně pro skenování
• Volný výběr knih a sborníků s tematikou zemědělství,
lesnictví, zahradnictví, ochrany životního prostředí
a přírodních věd, zhruba 10 000 svazků, výpůjčky pouze
prezenční, tzn. nepůjčuje se domů
• Prezenční výpůjčky CD-ROMů z knih
• Videokoutek s LCD televizorem pro přehrávání odborných a výukových filmů
• Dobíjení kreditu pro kopírování a tisk

Studovna
provozní doba: Po – Čt 8:00 – 19:00, Pá 8:00 – 16:00
budova A - suterén
e-mail: stud-a@mendelu.cz, tel: 545 135 042
•
•

Celkem 90 studijních míst, z toho 20 s počítačem
a 6 s přípojkou pro notebooky
Z počítačů ve studovně není umožněn přístup na internet (kromě univerzitní sítě), jsou přednostně určeny pro

•

•
•
•

•
•
•
•

vypracovávání vlastních studentských prací
Volný výběr skript, bakalářských a magisterských diplomových prací Agronomické a Lesnické a dřevařské
fakulty za poslední 2 roky (starší ročníky jsou uloženy
ve výpůjčním oddělení Ústřední knihovny), půjčují se
pouze prezenčně. CD z vysokoškolských prací jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy.
Volný výběr závěrečných prací Institutu celoživotního
vzdělávání
Volný výběr Situačních a výhledových zpráv Ministerstva zemědělství
Možnost krátkodobé výpůjčky skript na 7 dnů, při překročení výpůjční lhůty poplatek 5,- Kč za každý započatý pracovní den. Půjčují se jen ta skripta, která nemají
na obálce oranžové kolečko.
Výpůjčky anglické beletrie na 7 dnů
Výpůjčky ÚZ – úplná znění předpisů na 7 dnů
A3 skener
Barevná tiskárna

Čítárna časopisů
provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
budova A - suterén
e-mail: citarna@mendelu.cz, tel: 545 135 039
•

•
•
•
•

Celkem 39 studijních míst, z toho 7 vybavených počítačem; počítače jsou v první řadě určeny pro práci
v elektronických informačních zdrojích a v Univerzitním
informačním systému, 1 PC určen přednostně pro skenování
Volný výběr českých a zahraničních odborných časopisů
a denního tisku, na galerii archív časopisů po dobu 10
let
Seznam časopisů dostupných v čítárně najdete na adrese http://is.mendelu.cz/vv/casopisy_citarna.pl
K dispozici je Sbírka zákonů
Prezenční výpůjčky výukových a odborných CD-ROM
a DVD (na vyžádání u obsluhy)

Ekonomické informační centrum a studovna

•

provozní doba: Po – Čt 8:00 – 19:00, Pá 8:00 – 16:00
budova Q - přízemí
e-mail: stud-q@mendelu.cz, tel: 545 132 761, 545 132 762

•

•
•
•

•

•

•
•

Celkem 58 studijních míst, v letních měsících otevřena
terasa s 24 studijními místy
28 PC s plným přístupem na internet, 1 PC pro vyhledávání v katalogu, 1 PC určený přednostně pro tisk a 4 PC
určené přednostně pro skenování
Prezenční i absenční výpůjčky knih zaměřených především na ekonomii, management, marketing, finance,
statistiku, účetnictví, bankovnictví, právo a Evropskou
unii
Absenční výpůjčky jsou možné na dobu 7 dnů, a to pouze u těch knih, které nejsou na hřbetě označeny oranžovým kolečkem. Pokud je součástí knihy CD, je možno si
jej rovněž vypůjčit absenčně (na vyžádání u obsluhy).
Při překročení výpůjční lhůty se platí poplatek 5 Kč
za každý započatý pracovní den.
Prezenční výpůjčky bakalářských a magisterských diplomových prací z Provozně ekonomické fakulty od roku
2000, starší ročníky jsou uloženy ve výpůjčním oddělení
Ústřední knihovny. CD z vysokoškolských závěrečných
prací jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy.
Barevná kopírka a tiskárna do formátu A3
Dobíjení kreditu pro kopírování a tisk

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Jana Hanáková
email: hanakova@mendelu.cz, tel: 545 135 037
•
•

MVS zajišťuje výpůjčky knih a získávání kopií článků,
pokud nejsou ve fondech MZLU v Brně nebo Moravské
zemské knihovny v Brně
Tuto službu poskytujeme vědeckým a pedagogickým
pracovníkům a studentům postgraduálního studia
MZLU

•

Žádanka MVS pro pracovníky MZLU k dispozici na adrese: https://is.mendelu.cz/auth/vv/mvs_zadanka.pl
Pro žadatele MVS z jiných organizací zajišťujeme výpůjčky knih nebo kopie článků z časopisů, které jsou ve fondech MZLU v Brně
Žádanka MVS pro externí žadatele k dispozici na adrese:
http://is.mendelu.cz/vv/mvs_zadanka.pl

Rešeršní oddělení
Ing. Jana Kratochvílová
email: kratoch@mendelu.cz, tel: 545 135 031
•
•

•

Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia MZLU a jsou poskytovány bezplatně
Rešerše z databází je možné si objednat osobně
na rešeršním oddělení, mailem nebo vyplněním html
formuláře (https://is.mendelu.cz/auth/vv/mvs_zadanka.pl?typ=reserse)
Názvy již zhotovených rešerší jsou zahrnuty do souborného katalogu (http://katalog.mendelu.cz), a o jejich
kopie je možno požádat v rešeršním oddělení

Výměna časopisů
Ing. Jana Kratochvílová
email: exchange@mendelu.cz, tel.: 545 135 031
•

Zajišťuje výměnu českých a hlavně zahraničních časopisů za sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae
Mendelianae Brunensis

Informační centrum
Zemědělská 1, 613 00 Brno
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c

Informační centrum MZLU v Brně zahrnuje tyto
studijní prostory a služby:
Informační centrum
Studovna
Čítárna časopisů
Ekonomické informační centrum a studovna
Meziknihovní výpůjční služba
Rešeršní oddělení
Výměna časopisů

