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Půjčování čte ček

Rezervace týmové studovny

Reprografické slu žby

22. 4.  27. 4. 2019

Elektronické slu žby

29. 4.  4. 5. 2019

Re šeršní slu žby

6. 5.  11. 5. 2019

Referen ční slu žby
Speciální služby ...

Kde najdu týmovou studovnu

Nákup odborné literatury

Pravidla užívání týmové studovny

UKA Ž

1. Týmovou studovnu lze vyu žívat výhradn ě pro studijní ú čely , v ědeckou práci , školní týmo
po řádané knihovnou .

Digitální repozitá ře

2. Týmová studovna je vybavena p řipojením k elektrické síti a wi fi připojením.
TÝMOVÁ STUDOVNA

3. Týmovou studovnu mohou vyu žívat pouze registrovaní u živatelé knihovny pro p ředlo žení pl

Roze čti se

4. Rezervaci týmové studovny lze provést na www stránkách knihovny nebo u pracovník ů kniho
telefonicky.

Levná knihovna

5. Týmovou studovnu je mo žné rezervovat maximáln ě tři týdny p ředem .

ARCHIV ...

6. Při rezervaci je nutné uvést jméno kontaktní osoby, po čet člen ů skupiny a časové údaje.
7. Rezervace se provádí v hodinových blocích , maximáln ě dvou jdoucích za sebou.
8. Pokud není týmová studovna zadána jinou skupinou, lze pobyt prodlou žit. Prodlou žení provádí
9. Nedostavíli se u živatel v ur čený čas, je rezervace studovny po 15 minutách zru šena.

Anketa

10 . Klíč vydává slu žba u pultu registrací, po ukon čení pobytu se klí č vrací na stejném míst ě.
11 . Je zakázáno vynášet klí č mimo prostor knihovny. Při neodevzdání nebo ztrát ě klíče hradí u

Anketa:

s vým ěnou zámku.

Jak často chodíte do na ší knihovny

12 . Uživatel je povinen zkontrolovat týmovou studovnu p ři p řevzetí a p řípadné závady nahlásit slu

během semestru?

13 . Není povoleno vná šet do týmové studovny potraviny a nápoje (vyjma čirých nealkoh

Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

v uzavíratelných obalech).
14 . Pracovníci knihovny jsou oprávn ěni kdykoliv vstoupit do týmové studovny. P ři poru šení pravidel
studovny vykázat.

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

Rychlé odkazy
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
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Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//tymova  studovna  1404043143.html
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