Botanická zahrada a arboretum MENDELU

Charakteristika:
Nejstarší část zahrady byla založena v roce 1936, většina areálu byla budována od roku 1969.
Přes 5 tisíc taxonů dřevin, 4 tisíce trvalek a skalniček roste na více než 10 hektarech. Areál skleníků
skrývá sbírku více než 2 tisíc orchidejí. Zahrada je kromě cenných sbírek také ukázkou originální
zahradní architektury.

Pro veřejnost:
Každým rokem je pořádána výstava orchidejí spojená s prodejem rostlin, jarní výstava kosatců
Iris a podzimní výstava Barvy podzimu.

Najdete nás:
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně se nachází v Brně - Černých Polích,
na ulici Generála Píky, poblíž zastávky tramvají č. 9 a 11 Bieblova.

Kontakt:
tel.: 545 223 606
info.zahrada@mendelu.cz
Kontakt:
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel: 545 133 008, fax: 545 212 044
agro@mendelu.cz, www.af.mendelu.cz

fax: 545 223 693
http://arboretum.mendelu.cz/

www.af.mendelu.cz

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb

Informační centrum
135 studijních míst • 63 PC • volný výběr knih (výpůjčky pouze prezenční) • síťové tiskárny • scannery A4 •
půjčování knih na víkend a přes noc • prezenční výpůjčky výukových a odborných CD-ROM

Budova A

Studovna
90 studijních míst • 20 PC • volný výběr skript, diplomových prací AF, LDF, PEF • absenční výpůjčky skript na
7 dnů • síťové tiskárny • scannery A3, A4
Čítárna časopisů
39 studijních míst • 6 PC • volný výběr českých a zahraničních odborných časopisů a denního tisku •
scannery
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
MVS umožňuje výpůjčky knih a získávání či poskytování kopií článků, pokud nejsou ve fondech MENDELU
nebo MZK, pouze pro vědecké a pedagogické pracovníky MENDELU a studenty postgraduálního studia.

Další pracoviště ústavu

Budova Z

Rešeršní oddělení
Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům
postgraduálního studia a jsou poskytovány bezplatně.
Informační centrum Z
70 studijních míst • 13 PC • prezenční i absenční (na 7 dnů) výpůjčky knih • prezenční výpůjčky diplomových
prací FRRMS • síťová tiskárna • scanner
Audiovizuální centrum
provoz Interního informačního systému, evidence videodatabáze, tvorba výukových programů
a natáčení akcí MENDELU, opravy a údržba audiovizuální techniky, tisk dokladové fotografie
Ústřední knihovna
objednávání a evidence knih a časopisů, katalogizace knih, výpůjční služby, bibliobox pro vracení
knih v době zavření výpůjčního oddělení
Ediční středisko
vazby, laminování, tisk skript, sborníků, časopisů a dalších dokumentů, prodej skript
Vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb: Ing. Věra Svobodová
Kontakt: http://www.mendelu.cz/o_univerzite/organizacni_struktura/celoskolska_pracoviste/uvis
Kontakt:
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel: 545 133 008, fax: 545 212 044
agro@mendelu.cz, www.af.mendelu.cz

www.af.mendelu.cz

