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Anketa:
Jak často chodíte do na ší knihovny
během semestru?
Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

Knihovna zprost ředkovává prost řednictvím MVS a MMVS pouze literaturu, která odpovídá profilu st
sou částí knihovního fondu Knihovny PF UK
MVS a MMVS je poskytována bezplatn ě, žadatel je ov šem povinen hradit náklady, které knihovn ě v
slu žbou vzniknou. Jedná se zpravidla o poplatky stanovené do žádanou knihovnou, po štovné apod.

1x za m ěsíc

3 hlasujících

Vy řizovány budou po žadavky, které budou vybaveny alespo ň minimálním souborem údaj ů k identifi

1  2x za semestr

6 hlasujících

údaj ů představuje: autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání.

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících

Doba pot řebná k zaji štění publikace z knihoven v ČR je t ři a ž š est týdn ů, ze zahraničí šest týdn ů až
Publikace zprost ředkované MVS a MMVS se půjčují pouze prezenčně (do studovny Knihovny PF

Celkem hlasujících: 83
Návrat do p ředchozí slo žky

Rychlé odkazy

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//zasady  meziknihovni  a mezinarodni  meziknihovni  vypujcni  sluzby  mvs  a mmvs  1404042615
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