
Středisko 
     vědeckých 
    informací

Provozní doba SVI
Pondělí – Čtvrtek 8.00 – 20.00
Pátek  8.00 – 16.00
Sobota  9.00 – 13.00
  (jen v průběhu semestru, viz web SVI)

Adresa a kontakty
Středisko vědeckých informací

Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita

Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

49°11’36.821”N, 16°34’38.806”E

„Pravá genialita spočívá ve schopnosti 
správně zhodnotit nejasné, náhodné 

a protichůdné informace.“ 
Sir Winston Churchill

„Informace dodáme!“ 
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iiiirtrtrtrtuáuáuáuáu lnlnlnl íííí prprprprohhhoho lílídkdkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GoGoGGoGoGooGoGoGoGGGGoGoGoGoGoGooGoGGGoGoGoGoGGGGoogogogogogogogogogogogoogogogogogogogoogogooggoogggogogggogleleleleleleleleleeeleleleleeeeeleleeleeeleeeeeeee SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSStrtrtrtrt eeeeeeeet tt t ViViViV ewewew::ViViViViViV

on
toto

on
to

on
to

ooo
gigigiiggogogoglololoo

ký
 

ký
 ý kýkýkkkkkckckckkckkckckckckckckcccccccccccccccccc

kn
ih

kn
ihni
hhhinkkkkkkk

ííínínínínvnnnnnvnvovovvooo
kkkkkkkk

Telefon:

Obecná e-mailová adresa:

E-mail agendy výpůjček:

Elektronický katalog SVI:

Více informací na webu:

+420 549 49 5271

knihovna@econ.muni.cz

vypujcky@econ.muni.cz 

aleph.muni.cz

svi.econ.muni.cz

Box 5

Box 4

BoBox 3

Box 2
BoBox 1
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Informační fondy
Knižní fond obsahuje zhruba 80 tisíc knih, skript a vý-
zkumných zpráv z ekonomie, makro- a mikroekonomie, 
fi nancí, obchodu, veřejné ekonomiky, regionalistiky, řízení, 
marketingu, statistiky, sociologie, psychologie, informatiky, 
výpočetní techniky, fi losofi e a dalších příbuzných disciplín.

Fond tištěných časopisů představuje zhruba 100 našich 
i zahraničních tištěných periodik, tematicky orientovaných 
do shora uvedených oblastí. Knihovna odebírá také více 
než desítku českých deníků a týdeníků.

Elektronické informační zdroje jsou přístupné v knihov-
ně na 25 osobních počítačích. Na těchto PC je také možné 
volně pracovat s textovým editorem, tabulkovým proceso-
rem a dalšími standardními programy.

K dispozici jsou cenné zahraniční plnotextové databáze 
(např. EconLit, OECD iLibrary, Emerald Managements, Science-
Direct, JSTOR a mnohé další), hospodářské informace, 
analýzy a podnikové informace (Patria Plus, Bisnode 
MagnusWeb), citační rejstříky (Web of Science, Scopus), 
mediální databáze (Anopress IT, archív The Economist), 
kolekce elektronických knih (ebrary Academic Complete, 
Elsevier, Springer, Wiley a Taylor & Francis) a mnohé další.

Více informací získáte na svi.econ.muni.cz/infozdroje

Jak to všechno funguje?
Čtenáři si vyhledají žádanou literaturu na adrese aleph.muni.cz, 
kde zjistí, zda knihovna požadované dokumenty vlastní a zda 
jsou aktuálně k dispozici, resp. kdy by měly být vráceny ty, 
které jsou právě půjčené. Ty je možné si rezervovat přímo ve 
webovém katalogu.

Čtenáři si mohou půjčovat a vracet v provozní době zcela 
samoobslužně, díky použité technologii RFID. Výpůjční 
stanice a návratový regál jsou umístěny ve vstupním 
prostoru knihovny.

V knihovně jsou k dispozici dva samoobslužné knižní 
skenery a dvě samoobslužné kopírky.

Výborné studijní podmínky dává pět studijních boxů 
vybavených velkými LCD obrazovkami propojenými s PC; 
slouží jako klidové zóny pro samostudium nebo – pokud 

jsou rezervovány – ke skupinové práci na projektech, 
kooperativním učebním aktivitám, ke specializovaným 
seminářům apod.

K vracení knih mimo provozní dobu je možné využít 
Bibliobox ve fakultním foyer.

Všechny informační zdroje jsou elektronicky zabezpečeny 
proti zcizení a provoz probíhá pod dohledem bezpečnost-
ních kamer.

Prostory knihovny jsou klimatizovány a bezbariérově 
přístupné.

Pravidla pro chod SVI jsou dána Knihovním řádem, který 
najdete na webu SVI.

Personál SVI vám bude ochotně nápomocný, pokud 
budete potřebovat pomoc.
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