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KATALOGY

ČASOPISY

Slu žby

SLU ŽBY

EZDROJE

DOTAZY

KVALIFIKA ČNÍ PRÁCE

Elektronické služby

Výp ůjční slu žby ...

Knihovna Právnické fakulty UK » Služby » Elektronické slu žby

Půjčování čte ček

Pod tímto názvem jsou zahrnuty slu žby, které poskytuje Knihovna PF UK svým u živatel ům prost řednic

Reprografické slu žby

Elektronický katalog – umo žň uje základní orientaci ve fondu knihovny, je p řístupný nep řetr žit ě.

Elektronické slu žby

Hadrabová.

Re šeršní slu žby

Informa ční zdroje – pro zam ěstnance, studenty a u živatele Univerzity Karlovy jsou k dispozici v š
specializované voln ě přístupné či licencované elektronické databáze. Kontaktní osoba: Bc. Petr Mati č

Referen ční slu žby

Digitální knihovna – široké ve řejnosti je k dispozici výb ěr z historických pramen ů č eské právní v ě

Speciální služby ...

kvalifika ční práce jsou zp řístup ňovány v Repozitá ři záv ěrečných prací UK). Kontaktní osoba: PhDr. K

Nákup odborné literatury

Webová stránka – informuje o aktuálním provozu knihovny, o poskytovaných slu žbách, o pot řeb
soust řeďuje u žite čné odkazy. Kontaktní osoba: PhDr. Kv ěta Hartmanová.

UKA Ž

Facebook – umo žň uje vzájemnou interakci mezi knihovnou a u živateli. Kontaktní osoba: Bc. Sára

Digitální repozitá ře

Pravidla pou žívání po číta čů v knihovn ě jsou stanovena v Provozním a výp ůjčním řádu.

TÝMOVÁ STUDOVNA

Související odkazy

Roze čti se

Elektronický katalog

Levná knihovna

Informa ční zdroje na webu knihovny
Knihovna PF UK na Facebooku

ARCHIV ...

Digitální repozitá ř UK  plné texty kvalifika čních prací od roku 2006
Digitální knihovna
Provozní a výp ůjční řád

Anketa

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//elektronicke  sluzby  1404042526.html

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
Celkem hlasujících: 83

Rychlé odkazy
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
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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