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Průvodce
knihovnami

FSpS

FSS

FI

ESF

PdF

FF

PřF

MASARYKOVA UNIVERZITA

Kotlářská 2, 611 37 Brno | www.sci.muni.cz/web/knihovna

Ústřední knihovna Filozofické fakulty
Arna Nováka 1, 602 00 Brno | www.phil.muni.cz/knihovna

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty
Poříčí 9, 603 00 Brno | www.ped.muni.cz/wlib

Středisko vědeckých informací Ekonomicko-správní fakulty
Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky | svi.econ.muni.cz

Ústřední knihovna Fakulty informatiky

KUK
PF
PřF

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

FF

Veveří 70, 611 80 Brno | www.law.muni.cz/knihovna

PdF

Ústřední knihovna Právnické fakulty

ESF

Kamenice 5, 625 00 Brno | www.ukb.muni.cz/kuk

FI

Knihovna univerzitního kampusu MU

Joštova 10, 602 00 Brno (přízemí) | www.fss.muni.cz/knihovna

Ústřední knihovna Fakulty sportovních studií
Sladkého 13, 617 00 Brno | fsps.muni.cz/~knihovna/

FSpS

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií

FSS

Botanická 68a, 602 00 Brno | www.fi.muni.cz/knihovna

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Studovna Univerzity třetího věku MU
Joštova 10, 602 00 Brno (suterén) | vwww.muni.cz/u3v

U3V

Šumavská 15, 602 00 Brno | www.teiresias.muni.cz/vydavatelstvi

KUK
PF
PřF

Knihovny
Masarykovy univerzity
Knihovny Masarykovy univerzity (dále MU) fungují jako jednotný celek a nedisponují centrální knihovnou. Každá z devíti fakult MU provozuje vlastní
ústřední knihovnu, která zabezpečuje fakultní knihovnicko-informační potřeby
a případně metodicky řídí dílčí a oborové knihovny. Souběžně existuje
specializovaná celouniverzitní knihovna Střediska pro pomoc studentům se
specifickými nároky, jejímž posláním je podpora studia studentů se smyslovými či jinými handicapy. V knihovnách MU je uloženo více než 1,6 miliónů
dokumentů, z nichž je téměř třetina dostupná ve volném výběru, a přes 10 000
časopiseckých titulů.

FSS

FI

ESF

PdF

FF

Z historie
Počátky historie knihoven jsou spojeny se vznikem Masarykovy univerzity,
tedy s rokem 1919, ve kterém byly založeny fakulty lékařská, přírodovědecká,
filozofická a právnická. Spíše než o knihovnické služby v dnešním slova smyslu se jednalo především o uložení a uchování knih v rámci nově vznikajících
ústavů.
Historické mezníky – roky 1939 a 1948 – negativně ovlivnily demokratické
fungování celého chodu fakult a jejich zařízení a až rok 1989 vrátil knihovnám
zpět původní postavení a poslání. Od 90. let vznikají nové fakulty (ekonomicko-správní, informatiky, sociálních studií a sportovních studií) a knihovny
se stěhují do nových nebo rekonstruovaných prostor. Z Brna se tak stává
centrum univerzitního vzdělávání. Tato skutečnost v současné době kulminuje
výstavbou nového studentského kampusu s knihovnou pro potřeby lékařů,
přírodovědců a sportovců.

Knihovny jako jednotný systém
Knihovny MU spolu navzájem úzce spolupracují a koordinují rozvoj v oblasti
informačních technologií a služeb prostřednictvím Knihovnicko-informačního
centra. V rámci jednotného systému knihoven MU je pro každého studenta či
zaměstnance univerzity zajištěn rovný a bezplatný přístup ke službám všech
fakultních knihoven. Sladěny jsou registrační postupy, kategorie výpůjček,
výpůjční lhůty či poplatky z prodlení. V nově otevřených knihovnách je vybudován bezbariérový přístup.

FSpS

Podrobnější informace: http://library.muni.cz/

Souborný katalog

U3V

Pro vyhledávání v souborném katalogu MU slouží uživatelům automatizovaný knihovní systém Aleph 500. Vyhledávat lze jak v rámci celé MU, tak
i v jednotlivých fakultních knihovnách. Registrovaným uživatelům systém
navíc umožňuje zadávat rezervace, prodlužovat své výpůjčky, nechat si zasílat
informace o novinkách a využívat další online služby.
Souborný katalog je propojen s elektronickým archivem závěrečných prací.
Přístup do souborného katalogu MU: http://aleph.muni.cz/

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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Přestože zaměření a rozsah služeb poskytovaných jednotlivými fakultními
knihovnami se liší v závislosti na požadavcích a potřebách fakult, všechny
knihovny MU poskytují:
 absenční a prezenční výpůjční služby pro studenty a zaměstnance MU
a veřejnost,
 referenční a informační služby,
 reprografické (tisk, skenování) a kopírovací služby,
 meziknihovní výpůjční služby (včetně zprostředkování mezinárodních).
K úhradě reprografických a dalších služeb se používá bezhotovostní kreditní
systém.

FSS

Služby

MU disponuje elektronickými informačními zdroji (dále EIZ) různého typu
(databáze, digitální knihovny, e-časopisy, e-knihy), které jsou využívány pro
vědu, výzkum a výuku. Jedná se většinou licencované zdroje, tzn. komerční
informační zdroje, do kterých má MU povolen přístup na základě jednorázového ročního předplatného. Tyto zdroje jsou dostupné zaměstnancům
a studentům Masarykovy univerzity. Přístup k licencovaným zdrojům je
možný z počítačů v rámci MU nebo prostřednictvím přístupového proxy či
VPN serveru.

FSpS

Elektronické informační zdroje

U3V

Podrobnější informace: http://library.muni.cz/ezdroje/
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kampusu MU

FF

PřF

Knihovna univerzitního kampusu MU
Kamenice 5, 625 00 Brno
+420 549 49 1328
knihovna@ukb.muni.cz
http://www.ukb.muni.cz/kuk
Další kontakty

FI

ESF

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 1328
Provozní doba
Po–Čt
Pá

9,00 – 19,00
9,00 – 15,00

Knihovna univerzitního kampusu MU je společnou knihovnou pro Lékařskou
fakultu a obory biologie a chemie Přírodovědecké fakulty. V budoucnosti bude
sloužit i pro Fakultu sportovních studií.
Co v knihovně najdete
 Literaturu z oborů lékařství, biomedicíny, chemie, biologie pro potřeby
vědy, výzkumu a studia.

FSS

Jak je knihovna vybavena
 560 studijních míst,
 90 míst s PC s připojením k internetu v režimu CPS – Celouniverzitní

počítačové studovny,
 možnost připojení notebooků přes WIFI,
 samoobslužné multifunkční barevné zařízení (skener/kopírka/tiskárna)

FSpS

sdílené ze všech PC studoven,
 černobílá tiskárna,
 bankomat na vložení kreditu pro samoobslužné kopírování.

A navíc…
 studovny různých typů od velké společné přes menší skupinové

až k individuálním boxům,

U3V

 rešeršní služby,
 informační vzdělávání pro studenty i učitele.

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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Ústřední knihovna
Právnické fakulty

PřF

Ústřední knihovna Právnické fakulty

FF

Veveří 70, 611 80 Brno
+420 549 49 1208
knihovna@law.muni.cz
http://www.law.muni.cz/knihovna
Další kontakty

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 7184
Studovna:
+420 549 49 7068
Evropské dokumentační středisko: +420 549 49 3012
Provozní doba výpůjčního pultu

ESF

Po–Pá

9,00 – 18,00

Provozní doba studovny
Po–Čt
Pá

9,00 – 20,00
9,00 – 18,00

Provozní doba Evropského dokumentačního střediska (EDS)

FI

Po–Pá

9,00 – 13,00

FSpS

FSS

Co v knihovně najdete
 literaturu týkající se oboru práva a příbuzných společenských věd (politologie, dějiny, filozofie, sociologie, filozofie, psychologie, ekonomie).
Jak je knihovna vybavena
133 studijních míst + 11 míst v EDS,
22 + 2 (EDS) míst s PC, z toho 19 s připojením k internetu,
možnost připojení notebooků přes WIFI,
4 samoobslužné kopírovací stroje,
1 síťová tiskárna v kombinaci se skenerem,
1 kopírovací stroj s obsluhou a 1 tiskárna v EDS,
bankomat na vložení kreditu pro samoobslužné kopírování.









A navíc…
 ve fondu EDS publikace, které vydává Evropská unie (v anglickém jazyce)

a Rada Evropy (materiály anglicko-francouzské),
 specializované informační služby poskytované Evropským dokumentačním

U3V

střediskem.
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Ústřední knihovna
Přírodovědecké fakulty

PřF

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

FF

Kotlářská 2, 611 37 Brno
+420 549 49 2478
knihovna@sci.muni.cz
http://www.sci.muni.cz/web/knihovna
Další kontakty

PdF

Výpůjční pult 1. NP: +420 549 49 2478
Výpůjční pult 2. NP: +420 549 49 2481
Výpůjční pult 3. NP: +420 549 49 2482

FSpS

FSS

FI

ESF

Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Čt
Pá

9,00 – 18,00
9,00 – 15,00

Co v knihovně najdete
 literaturu týkající se studijních oborů fakulty z oblasti přírodních
věd – fyzika, matematika, geologie, mineralogie, geografie apod.,
 literatura z dalších přírodovědných oborů je dostupná v Knihovně
univerzitního kampusu MU.
Jak je knihovna vybavena
260 studijních míst,
70 míst s PC s připojením k internetu,
možnost připojení notebooků k WIFI,
3 multifunkční kopírovací stroje,
2 skenery,
3 barevné laserové tiskárny,
audiopooslech,
kroužková vazba a termovazba.










A navíc…

U3V

 výuka multimédií,
 poskytování prostor pro fakultní akce,
 informační vzdělávání pro studenty i učitele.

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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PF
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Ústřední knihovna
Filozofické fakulty

PřF

Ústřední knihovna Filozofické fakulty

FF

Arna Nováka 1, 602 00 Brno
+420 549 49 6303
knihovna@phil.muni.cz
http://www.phil.muni.cz/knihovna
Další kontakty

PdF

Výpůjční pult:
+420 549 49 5379
Informační pult: +420 549 49 6303
Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Pá

9,00 – 17,00

FI

ESF

Provozní doba studovny
Po–Pá
So, Ne

9,00 – 20,00
9,00 – 17,00

Co v knihovně najdete
 literaturu týkající se studijních oborů fakulty, převážně z oblasti
humanitních a společenských věd.
Jak je knihovna vybavena

FSpS

FSS

 400 studijních míst,
 112 osobních počítačů (SW aplikace v rámci Celouniverzitní počítačové








studovny - http://cps.muni.cz),
možnost připojení notebooků k WIFI,
samoobslužné kopírovací stroje,
černobílý a barevný tisk ze všech PC v knihovně včetně notebooků,
barevný deskový skener,
selfcheck (samoobslužné výpůjční zařízení),
radiomagnetofon s CD přehrávačem a sluchátky,
bankomat na vložení kreditu pro samoobslužné kopírování a tisk.

A navíc…

U3V

 semestrální předmět formou e-learningu Kurz práce s informacemi zakončený

zkouškou, dostupný v IS MU (tvůrcem Kabinet informačních studií
a knihovnictví FF MU ve spolupráci s ÚK FF MU a ÚK PdF MU),
 další informačně vzdělávací aktivity (exkurze pro nové studenty, školení
práce s EIZ apod.),
 přes 500 exemplářů starých a vzácných tisků (pouze prezenční výpůjčky).

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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FF

PřF

PF

KUK

KUK
PF

Ústřední knihovna
Pedagogické fakulty

PřF

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

FF

Poříčí 9, 603 00 Brno
+420 549 49 7113
wlib@ped.muni.cz
http://www.ped.muni.cz/wlib
Další kontakty

PdF

Půjčovna: +420 549 49 1669
Studovna: +420 549 49 1668
Knihovna západních jazyků: +420 549 49 4597
Provozní doba půjčovny

ESF

Po, Pá
Út, Čt
St

8,30 – 16,00
8,30 – 14,00
8,30 – 18,00

Ve zkouškové období je otevřeno také ve vybrané soboty 10,00 – 13,00

Provozní doba studovny

FI

Po
Pá

8,00 – 19,00
8,00 – 16,00

Ve zkouškové období je otevřeno také ve vybrané soboty 10,00 – 13,00

Provozní doba knihovny západních jazyků

U3V

FSpS

FSS

Po
Út–Čt
Pá

12,00 – 16,00
8,30 – 11,00
8,30 – 11,00

12,00 – 14,00
12,00 – 16,00

Co v knihovně najdete
 literaturu týkající se studijních oborů fakulty – pedagogiku, speciální
pedagogiku, psychologii, sociální pedagogiku, filologii, společenské vědy,
přírodní vědy, techniku, umění, atd.
Jak je knihovna vybavena
109 studijních míst,
17 míst s PC s připojením k internetu,
možnost připojení notebooků k WIFI,
2 samoobslužné kopírovací stroje s možností tisku z PC,
2 barevné skenery,
1 černobílá tiskárna,
hi-fi věž s CD přehrávačem a sluchátky,
bankomat na vložení kreditu pro samoobslužné kopírování.










PRŮVODCE KNIHOVNAMI




KUK
U3V

FSpS

FSS

FI

ESF

PdF

FF

PřF




informacemi zakončený zápočtem (dostupný v systému Moodle) a volně
přístupný informační kurz RING (Rukověť informačně gramotného
studenta PdF),
semestrální předmět formou e-learningu Kurz práce s informacemi
(ve spolupráci s FF MU) zakončený zkouškou (dostupný v IS MU),
pro studijní účely knihovna shromažďuje učebnicový fond základních
a středních škol a českou a světovou beletrii,
informační vzdělávání, lekce pro studenty a učitele,
rešeršní služby.

PF

A navíc…
 semestrální předmět formou e-learningu Jak pracovat s odbornými
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Středisko vědeckých
informací
Ekonomicko-správní fakulty

PřF

Středisko vědeckých informací Ekonomicko-správní fakulty

FF

Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky
+420 549 49 5271
knihovna@econ.muni.cz
http://svi.econ.muni.cz
Další kontakty

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 1669
Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Čt
Pá

8,00 – 18,00
8,00 – 16,00

ESF

V sobotu jen v době konání výuky Celoživotního vzdělávání 9,00–12,30

Co v knihovně najdete
 literaturu z oblasti ekonomie, financí, obchodu, veřejné ekonomiky,

FSS

FI

regionalistiky, řízení, statistiky, sociologie, psychologie, informatiky,
výpočetní techniky, filozofie a příbuzných oborů.
Jak je knihovna vybavena
bezbariérový přístup do knihovny,
125 studijních míst,
40 míst s PC s omezeným přístupem na internet,
možnost připojení notebooků k WIFI,
2 samoobslužné kopírovací stroje,
2 samoobslužné skenery.








A navíc…
absolventů Ekonomicko-správní fakulty MU.

U3V

FSpS

 ojedinělá kolekce digitalizovaných bakalářských a diplomových prací

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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PF

KUK

KUK
PF

Ústřední knihovna
Fakulty informatiky

PřF

Ústřední knihovna Fakulty informatiky

FF

Botanická 68a, 602 00 Brno
+420 549 49 1808
knihovna@fi.muni.cz
http://www.fi.muni.cz/knihovna
Další kontakty

FSS

FI

ESF

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 1808
Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Čt
Pá

8,00 – 16,30
8,00 – 14,00

Co v knihovně najdete
 literaturu převážně z oblasti informatiky (computer science), většinou
od zahraničních dodavatelů,
 90 % knihovního fondu tvoří odborné knihy a časopisy v angličtině.
Jak je knihovna vybavena
knihy ve volném výběru,
32 studijních míst,
5 míst s PC,
možnost připojení notebooků přes WIFI.






A navíc…
 od roku 2000 kompaktní informační celky jak v elektronické, tak knižní

U3V

FSpS

a časopisecké podobě - např. edice Lecture Notes in Computer Science
(Springer), digitální knihovna ACM (The Association for Computing
Machinery), digitální knihovna IEEE Computer Society a další.

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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FSS

FI

ESF

PdF

FF

PřF

PF

KUK

KUK
PF

Ústřední knihovna
Fakulty sociálních studií

PřF

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií

FF

Joštova 10, 602 00 Brno (přízemí)
+420 549 49 1571
knihovna@fss.muni.cz
http://www.fss.muni.cz/knihovna
Další kontakty

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 1571
Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Pá
So

9,00 – 17,00
9,00 – 15,00

FSpS

FSS

FI

ESF

Provozní doba studoven
Po–Čt
Pá
So

9,00 – 20,00
9,00 – 17,00
9,00 – 15,00

Co v knihovně najdete
 literaturu týkající se studijních oborů fakulty – sociologie, psychologie,
politologie, mezinárodní vztahy a evropská studia, sociální práce,
evironmentalistika, mediální studia, žurnalistika atd.
Jak je knihovna vybavena
7 studoven s možností bezbariérového přístupu,
222 studijních míst,
34 míst s PC,
připojení notebooků k WIFI,
6 PC pro vyhledávání v Souborném katalogu MU,
5 samoobslužných kopírovacích strojů s možností tisku z PC,
1 samoobslužný skener,
selfcheck Karel (samoobslužné výpůjční zařízení),
seminární studovna s audiovizuální technikou.











A navíc…
 nově otevřená studovna pro účastníky Univerzity 3. věku a pro studium

regionálních tisků,
 kolekce více než 80 regionálních deníků a týdeníků z celé České republiky

U3V

od vydavatelské skupiny Vltava-Labe-Press, a.s.,
 jeřáb (chráněná technická památka) v červené studovně,
 informační vzdělávání pro studenty FSS (včetně studentů Univerzity

třetího věku).
PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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FI

ESF

PdF

FF

PřF

PF

KUK

KUK
PF

Ústřední knihovna
Fakulty sportovních studií

PřF

Ústřední knihovna Fakulty sportovních studií

FF

Sladkého 13, 617 00 Brno
+420 549 49 4565
knihovna@fsps.muni.cz
http://fsps.muni.cz/~knihovna/
Další kontakty

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 8602
Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Čt
Pá

9,00 – 17,00
8,00 – 16,00

ESF

Provozní doba studovny
Po–Čt

17,00 – 19,00

Ve zkouškovém období je provozní doba stejná jako u výpůjčního pultu.

Co v knihovně najdete
 literaturu týkající se studijních oborů fakulty – sport, pedagogika,

Jak je knihovna vybavena
studovna s volným výběrem,
20 studijních míst,
9 míst s počítačem,
možnost připojení notebooků přes WIFI,
1 samoobslužný kopírovací stroj,
1 laserová tiskárna.








Výhledy do budoucna
 připojení ke Knihovně univerzitního kampusu v Bohunicích.

U3V

FSpS

FSS

FI

lékařství atd.

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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U3V

FSpS

FSS

FI

ESF

PdF

FF

PřF

PF

KUK

KUK
PF

Univerzitní knihovna
pro studenty se specifickými nároky

PřF

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

FF

Šumavská 15, 602 00 Brno
+420 549 49 1107
teiresias@muni.cz
http://www.teiresias.muni.cz/vydavatelstvi
Další kontakty

Provozní doba výpůjčního pultu
Po–Pá

9,00 – 17,00

Co v knihovně najdete
 literaturu v různých formátech (s ohledem na potřeby handicapovaných
uživatelů): hmatové tisky, hmatové mapy, elektronické dokumenty,
hybridní knihy (multimediální publikace kombinující elektronický text se
zvukovou stopou pořízenou jako nahrávka přirozeného hlasu), černotiskové
publikace,
 literaturu z různých studijních oborů – především společenských věd
(psychologie, sociologie, sociální práce, pedagogika, historie, právo),
filologických oborů, informatiky, matematiky aj.
Jak je knihovna vybavena
bezbariérový přístup pro pohybově postižené,
1 studovna pro zdravotně postižené s 10 studijními místy bez PC,
35 míst pro zdravotně postižené s PC s připojením k internetu,
možnost připojení přes WIFI,
speciální softwarové a hardwarové vybavení umožňující práci
handicapovaným uživatelům: softwarové a hardwarové lupy, odečítače
obrazovky, brailleské displeje, upravené klávesnice pro potřeby pohybově
postižených atd.,
 2 černobílé kopírovací stroje,
 1 barevná a 5 černobílých tiskáren,
 10 skenerů určených veřejnosti.






U3V

FSpS

FSS

FI

ESF

PdF

Výpůjční pult: +420 549 49 1107

PRŮVODCE KNIHOVNAMI

KUK

A navíc…
 asistenční služby handicapovaným,
 speciální vybavení umožňující práci handicapovaným uživatelům,
 reprografické služby – zhotovování kopií hmatových dokumentů

PF

(textových i grafických) vydaných střediskem Teiresiás,
 rešeršní služby,
 vydavatelské služby pro zrakově postižené:
 zhotovování a úprava digitálních kopií studijní literatury pro potřeby

zrakově postižených uživatelů knihovny,

U3V

FSpS

FSS

FI

ESF

PdF

FF

PřF

 vydávání studijní literatury v Brailleově bodovém písmu,
 zhotovování hmatové grafiky.
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PF

Studovna
Univerzity třetího věku

PdF

FF

PřF

Studovna Univerzity třetího věku MU
Joštova 10, 602 00 Brno (suterén)
+420 549 49 7711

Kancelář Univerzity třetího věku MU
Žerotínovo nám. 9, 601 07 Brno
+420 549 49 4336, +420 549 49 3415
u3v@rect.muni.cz
http://www.muni.cz/u3v

FSS

FI

ESF

Provozní doba studovny
Po, Pá

9,00 – 15,00

Kdo jsme
 Univerzita třetího věku (U3V) je souborem programů celoživotního
vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku,
 základním posláním U3V je zprostředkování univerzitních poznatků,
vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku,
 cílem U3V je prohlubovat dosavadní vědomosti, ale i prezentovat nové
poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné.
Co nabízíme
 Základní kurz – je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního

stylu ve vyšším věku,
je především stimulace k aktivitě a poskytnutí informací usnadňujících
praktické využívání dříve získaných poznatků,
 Dějiny umění a vizuální kultury – je kurz zaměřen na zajímavé oblasti
z obecných dějin umění, koná se v Telči,
 Spirituální dimenze člověka – Živá teologie – je kurz, který poskytuje
studium a příležitost k poznání vybraných otázek teologie i dalších oborů
pojednávajících o duchovním rozměru člověka,
 Klub absolventů U3V – je volným pokračováním studia a je určen
absolventům vzdělávání v U3V.

U3V

FSpS

 Nadstavbový kurz – je pokračováním Základního kurzu. Jeho posláním

PRŮVODCE KNIHOVNAMI

A navíc…
 tematicky zaměřené kurzy, např. počítačové a jazykové kurzy, pohybově-

KUK

určená frekventantům U3V a má k dispozici vlastní knihovnu s možností
prezenčních i absenčních výpůjček, 4 počítače s internetem, TV, video,
DVD, flipchart a příjemné posezení.

PF

Jak jsme vybaveni
 studovna U3V se nachází v prostorách Ústřední knihovny FSS MU, je

U3V

FSpS

FSS

FI

ESF

PdF

FF

PřF

relaxační kurzy, archeologicko-antropologický kurz apod.
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Významná data
z historie knihoven

PF

1932 první seminární knihovny
1996 slavnostní otevření nové ústřední knihovny na Veveří

Právnická fakulta

PřF
FF

Lékařská fakulta
1952 první ústřední knihovna v rámci celé univerzity
2007 otevření nově vybudované Knihovny univerzitního kampusu
v Bohunicích (slouží i jako Ústřední knihovna LF MU)

1956 vznik knihovního střediska
1977 vznik ústřední knihovny se systémem 21 dílčích knihoven
2005 otevření nové budovy knihovny na ul. Kotlářská

Přírodovědecká fakulta

PdF

Filozofická fakulta
1952 vznik knihovního střediska, které se v roce 1960 transformovalo na
ústřední knihovnu
2002 knihovna FF v nové budově (která získala ocenění Grand Prix
Obce architektů 2002)

ESF

Pedagogická fakulta
1947 vznik knihovny
1995 otevření nových prostor knihovny na ulici Poříčí

Ekonomicko-správní fakulta

FI

1991 vznik Střediska vědeckých informací ESF
1998 otevření nových prostor knihovny v Brně-Pisárkách

Fakulta informatiky

FSS

1994 vznik knihovny spolu s Fakultou informatiky
1998 otevření nových prostor knihovny na 2. podlaží FI

Fakulta sociálních studií
1998 založení fakulty a ústřední knihovny
2005 zahájen provoz v rekonstruovaných prostorách na Joštově ul.

FSpS

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
2000 založení střediska spolu s knihovnou

Fakulta sportovních studií

U3V

2002 vznik fakulty a knihovny
2003 otevření nových prostor knihovny v Brně-Komárově

PRŮVODCE KNIHOVNAMI
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Plán města Brna
a budovy knihoven
« OTEVŘETE

BRNO – plán města
měřítko 1:20 000
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