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Změny v půjčování eknih z Levné knihovny
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Anketa:

Od února 2018 se mění zp ůsob výběru eknih , které si mohou studenti a zaměstnanci PF UK

Jak často chodíte do na ší knihovny

zdarma (placeno Knihovnou PF UK).

během semestru?

Nabídka Levné knihovny je nyní tvo řena dvěma zp ůsoby:

Denn ě

9 hlasujících

Aktualizovaným seznamem 32 dostupných e knih , který obsahuje nej čast ěji p ůjčované e knihy

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

V testovacím re žimu je 3 m ěsíce k dispozici kompletní produkce e knih Levné knihovny , ze

1x za m ěsíc

3 hlasujících

řad student ů a zaměstnanc ů PF UK půjčovat zdarma eknihy . Po 3 m ěsících bude vytvo řen sez

1  2x za semestr

6 hlasujících

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

Rychlé odkazy
Katalog PF UK

půč ovaných eknih , který bude op ět zp řístupn ěn.
Rozdíl mezi ob ěma nabídkami je ve zp ůsobu placení e knih, ve druhé variant ě bude placená ka ždá e
Podrobný návod pro práci s Levnou knihovnou najdete na webu knihovny ve slo žce Dotazy / L

Související odkazy
Levná knihovna
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//zmeny  v  pujcovani  e knih  z levne  knihovny  1404044590.html
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