
 

MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA PRO PROVOZ  

KNIHOVNY ANTONÍNA VÁCLAVÍKA ÚSTAVU EVROPSKÉ ETNOLOGIE FF MU  

PRO OBDOBÍ OD 5. ŘÍJNA 2020 DO 18. PROSINCE 2020 

1. Knihovna Antonína Václavíka Ústavu evropské etnologie FF MU (dále jen knihovna) bude v období 

od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020 otevřena prostřednictvím rezervačního systému pouze ve vyhrazené 

dny v týdnu 

pondělí: 9,00 –12,00 a 13,00–16,00 hod. 

úterý: 9,00 –12,00 a 13,00–16,00 hod. 

středa: 12,00–16,00 hod.  

2. Knihovna je zpřístupněna pouze pro studenty a pracovníky Masarykovy univerzity, kteří se při 

vstupu prokáží průkazem ISIC nebo ITIC. 

3. Maximální okamžitá kapacita knihovny je stanovena na 5 osob a 1 osobu knihovní služby. Zájemci  

o studium v knižním fondu si proto musejí předem rezervovat místo a potřebnou časovou kapacitu 

prostřednictvím sdílené tabulky 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jYjjucnZeE33B0lrD2VHlU7A6tafSB64ssEbBecL31g/edit#gid

=0   
Bez rezervace prostřednictvím sdílené tabulky nebude možno knihovnu využívat ke studiu. Není také 

dovoleno čekat na uvolnění kapacity knihovny na chodbě a bezdůvodně se zde shlukovat ve větším 

počtu jedinců.  

Schéma zasedacího pořádku knihovny (     = vyhrazené studijní místo): 

 

                                    SLUŽBA  

 

 

                                     VSTUP 

4. V provozních hodinách knihovny bude službou zajištěna pravidelná cirkulace vzduchu trvalým 

otevřením minimálně jednoho okenního otvoru a vstupních dveří knihovny. 

5. Zájemci o studium musejí mít po celou dobu pobytu v knihovně i přilehlých společných prostorách 

MU kryta ústa rouškou, ústenkou či šátkem, není jim umožněno volně se pohybovat po knihovně a 

po celou dobu pobytu v místnosti jsou povinni řídit se pokyny knihovní služby. Při vstupu do knihovny 

potvrdí u knihovní služby svým podpisem, že v uplynulých 14ti dnech nepobývali v zahraničí, nepřišli 

do kontaktu s osobou nakaženou nemocí COVID 19 a sami nevykazují příznaky nemoci. Podpis 

prohlášení slouží zároveň jako evidence návštěv knihovny. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jYjjucnZeE33B0lrD2VHlU7A6tafSB64ssEbBecL31g/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jYjjucnZeE33B0lrD2VHlU7A6tafSB64ssEbBecL31g/edit#gid=0


 

6. Po příchodu usednou studující na vyhrazené studijní místo a sdělí službě své požadavky. Výpůjčky 

titulů z knihovního fondu jsou pouze prezenční. Knihovní služba zajistí výběr knih a časopisů  

a předloží je studujícímu.  

7. Pro desinfekci užívají studující WC v budově J, které jsou vybaveny umývadly s tekoucí vodou,  

desinfekčním mýdlem, popř. desinfekčním gelem, jednorázovými papírovými utěrkami, odpadkovým 

košem dostatečného objemu na použité materiály. 

 

 

V Brně dne 16. 9. 2020      

 

       

                                                                                   

        doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 
               vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU 


