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Anketa:

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy je hlavním pracovi štěm školy pro po

Jak často chodíte do na ší knihovny

informa čních slu žeb. Slou ží nejen u čitel ům a student ům fakulty, ale té ž široké ve řejnosti.

během semestru?
Denn ě
1  2x týdn ě

9 hlasujících
31 hlasujících

2  3x za m ěsíc

9 hlasujících

1x za m ěsíc

2 hlasujících

1  2x za semestr

4 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 66

Od roku 2006 používá knihovna integrovaný knihovnický systém Aleph. Všechny záznamy obsažené
knihovny jsou zárove ň sou částí Centrálního katalogu Univerzity Karlovy (CKS) a Souborného katalog
knihovn ě pr ůběžně budována databáze publika ční činnosti pracovník ů PF UK, která je také součástí
evidence publika ční činnosti interních pracovníků UK . V roce 2015 bylo zpracování publikační činno
vědy Právnické fakulty UK.
Čtená ři mají k dispozici přístup k Internetu i další elektronické informa ční zdroje jako např. automa
informací (ASPI, CODEXIS, LexGalaxy). Prostřednictvím knihovny PF UK lze vyu žívat i databáze
projektu Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy . P řístup k databázím je dife
uživatel ů. Pro snazší práci s databázemi je studentům a zam ěstnanc ům PF UK k dispozici nové
umo žň uje z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat české a zahranič

Rychlé odkazy
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád

které jsou k dispozici na UK.

Adresa
Univerzita Karlova
Právnická fakulta  knihovna
nám ěstí Curieových 7
116 40 Praha 1

Portál e zdroj ů UK

Email: knihovna @ prf.cuni.cz

Levná knihovna

Domovská stránka: http://knihovna.prf.cuni.cz
Facebook: http://www.facebook.com/KnihovnaPF
Plánek budovy PF UK s knihovnou

Zasílat novinky emailem
Otevírací doba
Váš email
OK

Pond ělí a ž pátek od 9.00 do 20.00 hodin
Sobota od 9.00 do 16.00 hodin

Knihovna nabízí
175 000 svazk ů převá žně právnické literatury
225 titul ů periodik p ředplácených ro čně
200 studijních míst
19 osobních po číta čů s p řipojením na Internet
2 kopírky, 3 tiskárny, 3 scannery
po číta čové pracovi ště pro zrakov ě posti žené studenty

Členství v odborných organizacích a spolcích
SKIP (Svaz knihovník ů a informa čních pracovník ů Č eské republiky)
Klub vysoko školských knihovník ů SKIP
SDRUK (Sdružení knihoven ČR)
IALL (International Association of Law Libraries
Návrat do p ředchozí slo žky

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//zakladni  informace  1404042543.html
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