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Vytknuto před závorku 

 Vysoké školy a jejich nezávislost 

 Krizové štáby  

 Odlišnost některých opatření  

 Specifická pracoviště v rámci VŠ: např. laboratoře 

 VŠ knihovny v kontextu VŠ: třeba i Kartové centrum, 
vydavatelství, e-shop 

 Zabezpečení e-zdroji + specifika uživatelů  

 Zapojení vysokých škol do řešení situace  

 

 

Zdroj obrázku: Archiv Knihovny ČZU 



Zdroj obrázku: FB ÚK VŠB-TUO 

https://www.facebook.com/knihovnavsb
https://www.facebook.com/knihovnavsb
https://www.facebook.com/knihovnavsb


Zdroj obrázku: FB Knihovna FSS MU 

V úterý 10. 3. bylo 
ohlášeno uzavření škol 

od středy 11. 3.  
 

A to včetně škol 
vysokých …  

https://www.facebook.com/knihovnafss


Zdroj obrázku: FB Knihovna Jana Palacha 

Přišla bouřlivá reakce 
studentů.  

https://www.facebook.com/kjpffuk


Zdroj obrázku: FB Knihovna Jana Palacha 

Přišla bouřlivá reakce 
studentů.  

https://www.facebook.com/kjpffuk


    Ještě o fous dobrodružnější 

 Jeden z prvních tří nemocných v ČR byl z ČZU. 

 Rychlá reakce krizového štábu.   

 Neuvěřitelná mediální pozornost.  

 Kompletní uzavření – do kampusu mohli 
doslova jen jednotlivci. 

…. ale akademický rok běžel dál a studenti právě 
psali své závěrečné práce.  

Zdroj obrázku: Archiv Knihovny ČZU 



Zdroj obrázku: FB Knihovna Jana Palacha 

https://www.facebook.com/kjpffuk


Zdroj obrázku: FB Knihovna UTB 

https://www.facebook.com/knihovnautb


Zdroj obrázku: FB Knihovna ČZU 

 Online konzultace  
 

 Online výuka  
 

 Z kanceláře 
 

 Z domova 
 
 Technika 

 
 Platformy 

https://www.facebook.com/lib.czu.cz


Zdroj obrázku: FB Knihovna FSS MU 

https://www.facebook.com/knihovnafss


Zdroj obrázku: FB Ostravské univ. 

https://www.facebook.com/knihovnaOU


Výstava                        
k shlédnutí  
do 31. 12. 2020  

https://galerie.czu.cz/
https://galerie.czu.cz/
https://galerie.czu.cz/
https://galerie.czu.cz/


A pak se začalo pomalu otevírat …  

 V reakci na uvolňování pravidel pro výuku. 

 Různé tempo uvolňování na každé VŠ.  

 Hygienická opatření podobná jako v jiných typech 
knihoven.   

 

 

 

Zdroj obrázku: Archiv Knihovny ČZU 



Zdroj obrázku: FB Knihovna FSS MU 

https://www.facebook.com/knihovnafss


Zdroj obrázku: FB Knihovny UPOL 

https://www.facebook.com/knihovnaUP


Zdroj obrázku:  
FB Knihovna FSS MU 

https://www.facebook.com/knihovnafss


Zdroj obrázku: Archiv Knihovny ČZU 



Zdroj obrázku: Archiv Knihovny ČZU 



Zdroj obrázku: FB Ostravské univ. 

KARANTÉNA KNIH 
 
 Odlišný přístup  
 Prostorové možnosti i přístup vedení  
 Upouštění s rozjezdem běžného 

provozu  

https://www.facebook.com/knihovnaOU


Zdroj obrázku: FB Knihovna Jana Palacha 

Dozvuky … 
 
 Mnoho knih mezi studenty  
 Změny v harmonogramu 

akademického roku 
 Přípravy během léta  
 

 

https://www.facebook.com/kjpffuk


… příběh malého tapíra 











         … no, a zvládneme to i dál!  

hanalandova@lib.czu.cz 


