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Anketa:

Úvodní exkurze

Jak často chodíte do na ší knihovny

Vždy za čátkem semestru knihovna po řádá pro studenty prvního ro čníku exkurze, ve kterých jsou sez

během semestru?

knihovny a se základními slu žbami, které knihovna poskytuje.

Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

Přihlášení do knihovny

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

Do knihovny se m ůž e p řihlásit ka ždý student PF UK, který vlastní pr ůkaz studenta UK . Tento pr ůka

1x za m ěsíc

3 hlasujících

knihovní pr ůkaz (je mo žné si na n ěj p ůjčovat a vracet knihy). Dal ší informace o p řihlá šení se dozvít

1  2x za semestr

6 hlasujících

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

Rychlé odkazy

Návštěva knihovny
Uživatelé si p ři ka ždé náv štěvě knihovny (p řed pr ůchodem elektronickou zabezpe čovací branou) musí
sk říňky. Klí č ke sk říňce je mo žné získat u výp ůjčního pultu po p ředlo žení čtená řského pr ůkazu.

Půjčování literatury
Studenti PF UK si mohou zap ůjčit literaturu a dal ší dokumenty z fondu knihovny

Katalog PF UK

absen čně (dom ů)

UKA Ž

prezenčně (pouze v areálu knihovny).

Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

Zap ůjčit si lze následující typy dokument ů:
knihy  knihy se ZELENÝM PRUHEM

je mo žné zap ůjčit absen čně, s ČERVENÝM PRUHEM

pouze

červeným pruhem lze vyu žít mo žnost tzv. víkendové výpůjčky (zpravidla od pátku 14.00 hodin d
hodin). Knihy se ŽLUTÝM PRUHEM lze vyp ůjčit na krátkou dobu (zpravidla na 7 dní).
časopisy  pouze prezen čně
skripta  absen čně i prezen čně

Zasílat novinky emailem
Váš email
OK

kvalifika ční práce (diplomové práce, rigorózní práce, dizertace) – najdete online v Digitálním re
ke kvalifika čním pracím najdete v oddíle Kvalifika ční práce .

Vyhledávání literatury
Veškeré informace o dokumentech z knihovního fondu (tj. umíst ění, mo žnost výp ůjčky atd.) je mo žn
katalogu , který je p řístupný prost řednictvím webové stránky knihovny nebo p římo z terminál ů v knih
Umíst ění dokumentu v areálu knihovny ozna čuje SIGNATURA , která je tvo řena následujícím zp ůsobe
1. klasifika ční znak oboru
2. kód zem ě vydání
3. dv ě po čáte ční písmena jména autora
4. dv ě po čáte ční písmena názvu
Příklad
TÝ Č, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evrops
2016.
Signatura: 16.3/CZ/TýZe
Základní informace o knihovn ě vám budou sd ěleny p ři zápisu.

KA ŽDÝ U ŽIVATEL KNIHOVNY BY SE M ĚL DOB ŘE SEZNÁMIT S PROVOZNÍM A
ŘÁDEM .

Zdroj:

https://knihovna.prf.cuni.cz//informace  pro  studenty 1 rocniku  pf  uk  1404042769.html
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