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KATALOGY

SLU ŽBY

ČASOPISY

Slu žby

EZDROJE

DOTAZY

KVALIFIKA ČNÍ PRÁCE

Digitální repozitáře

Výp ůjční slu žby ...

Knihovna Právnické fakulty UK » Služby » Digitální repozitá ře

Půjčování čte ček

Digitální repozitá ře Univerzity Karlovy slou ží jako hlavní úlo žný prostor digitálních a digitalizov

Reprografické slu žby

Univerzita Karlova vlastní. Digitální repozitá ře lze prohledávat nejen samostatně, ale i prost ředni

Elektronické slu žby

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ

Re šeršní slu žby

V tomto repozitá ři (v systému DigiTool) najdete Historickou sbírku knihovny Právnické
digitalizované historické texty české právní v ědy ulo žené v Knihovn ě PF UK.

Referen ční slu žby
Speciální služby ...

VSTUP DO DIGITÁLNÍHO UNIVERZITNÍHO REPOZITÁ ŘE

Nákup odborné literatury

Historická digitalizovaná sbírka obsahuje:

UKA Ž

Lectura super secunda parte secundi libri Decretarium (1487)

Digitální repozitá ře

Práva a z řízení zemská Království Českého (1564)
Práva m ěstská Království Českého (1579)

TÝMOVÁ STUDOVNA

Obnovené právo a z řízení zemské d ědi čného Království Českého (1627)
Roze čti se

Nové právo útrpné a hrdelní (1708)

Levná knihovna

Constitutio criminalis Theresiana (1769)

ARCHIV ...

Všeobecný řád soudní (1781)
Zákonník říšský z let 1849 1852, 1860 1918, česká verze
Sbírka je voln ě přístupná všem zájemc ům a lze k ní přistupovat ze systému DigitTool, z Knihov
UKA Ž.

Anketa

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

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících

DIGITÁLNÍ REPOZITÁ Ř UK
V tomto repozitáři jsou zpřístup ňovány (v systému DSpace) elektronické vysokoškolské kvalifik
práce od roku 2006. Tvorba repozitáře se řídí předpisy stanovenými v Opat ření rektora č.72/2017 .
je voln ě přístupné bez nutnosti p řihlá šení. Pro p řístup k pracem s omezeným p řístupem je t řeb
plným text ům V ŠKP se dostanete z tohoto repozitá ře, z katalogu Knihovny PF UK a z vyhledáva če UK

VSTUP DO DIGITÁLNÍHO REPOZITÁ ŘE UK
Upozorn ění: Informace získané z popisných dat či soubor ů ulo žených v Digitálním repozitá ři U
výd ěle čným ú čel ům nebo vydávány za studijní, v ědeckou nebo jinou tv ůrčí činnost jiné osoby ne ž aut

Celkem hlasujících: 83

Související odkazy
Rychlé odkazy
Katalog PF UK

Katalog knihovny PF UK
UKA Ž

UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK

Zdroj:

TÝMOVÁ STUDOVNA

https://knihovna.prf.cuni.cz//digitalni  repozitare  1404042536.html

Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

Zasílat novinky emailem
Váš email
OK
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Aktuality ...
Webmaster ...
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Formulá ře ...
Web PF UK ...

Nové knihy ...
EZDROJE ...

Dokumenty ...

Příru čky ...

MAPA STRÁNEK ...

Eknihy ...

RSS ...
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