
 

 

   

 

 

Severočeská vědecká knihovna, p. o. | W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem | IČO 00083186| t: +420 475 209 126 | e: knihovna@svkul.cz | www.svkul.cz 

 

 

 
Zásilka z ústecké knihovny  

 
Čtenáři Severočeské vědecké knihovny mohou nadále využívat výdejní okénka ti, kteří se 

k nim nedostanou, si nově můžou nechat zaslat knihy prostřednictvím Zásilkovny.  

 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem spouští novou službu Zásilka 

z ústecké knihovny, díky níž si čtenáři, kteří se v současné době nedostanou k výdejním 

okénkům, mohou nechat poslat dokumenty z knihovny na libovolnou adresu nebo na některé 

z mnoha výdejních míst Zásilkovny, se kterou knihovna za účelem poskytování této služby 

navázala spolupráci.  

Čtenáři si knihy objednají prostřednictvím e-mailu na adrese zasilka@svkul.cz, 

následně už jen vyčkají na potvrzovací e-mail, že byla jejich objednávka předána Zásilkovně, 

která se postará o doručení na jimi vybrané místo. Z důvodu nutnosti pokrýt náklady na 

doručení zásilky je tato služba zpoplatněna, čtenáři zaplatí 100 Kč při doručení na některé 

z výdejních míst a 150 Kč, pokud si knihy nechají poslat na jimi vybranou adresu. Samotná 

platba probíhá dobírkou při převzetí zásilky. Podrobnější informace o fungování služby se 

nachází na webových stránkách knihovny www.svkul.cz v sekci „Pro čtenáře“. 

„Při vytváření služby jsme se inspirovali v Krajské knihovně Františka Bartoše ve 

Zlíně, kde obdobná spolupráce se Zásilkovnou již funguje. Službu bychom rádi zachovali 

v nabídce knihovny i do budoucna, věříme, že i v době, kdy bude knihovna fungovat 

v normálním provozu, se najdou čtenáři, kteří rádi využijí možnost nechat si poslat knihy 

z knihovny přímo domů,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová.    

„Vracení probíhá nadále prostřednictvím návratového automatu, případně je možné 

vypůjčené dokumenty zaslat do knihovny poštou. Zároveň bychom chtěli připomenout, že 

výpůjční dobu dokumentů, na které není rezervace, si mohou čtenáři postupně prodloužit až na 

90 dní,“ doplňuje Jana Linhartová.  

 

 

 

 
 

 

Text: Jan Černecký (Oddělení komunikace SVKUL)  

 

Tisková zpráva  

9. března 2021 
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