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Kde najdu knihovnu

Jak se do svého konta dostanu?

Kde najdu týmovou studovnu

Co ve svém čtená řském kontu najdu?
Zapomn ěl/a jsem heslo, co mám dělat?

Poprvé v knihovn ě
Půjčování knih

Jak se do svého konta dostanu?

Katalog PFUK
Starší právnická literatura

V Katalogu PF UK se v horní části obrazovky p řihlásíte svým uživatelským jménem a heslem .
Přihlá šení – UK: ur čeno pro studenty a zam ěstnance UK

Konto čtená ře
Tisk, kopírování a skenování v
knihovn ě

Přihlá šení – ostatní: ur čeno pro ve řejnost

Ezdroje

Co ve svém čtená řském kontu najdu?

UKA Ž

Po p řihlá šení do svého konta se dostanete na obrazovku Konto čtenáře + va še jméno (viz obr. 1)

Levná knihovna

Obr. 1  Konto čtená ře

Open access
Oborová brána PRÁVO

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
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
Ve svém kontu najdete tyto položky:

Zasílat novinky emailem

Výpůjčky: kliknutím na číslo, které udává jejich po čet, získáte soupis vyp ůjčených knih. Zárove ň s
ve kterém si m ůž ete p ůjčenou knihu sami prodlou žit (viz obr. č. 2) – maximáln ě 2x, p řed skon čení

Váš email

Obr. č. 2  prodlou žení výp ůjčky

OK

Seznam historie výp ůjček: včetn ě data jejich p ůjčení a vrácení
Po žadavky na výpůjčky: tzn. rezervace knih, více o rezervacích najdete v oddíle Půjčování knih
Historie po žadavk ů na výpůjčky
Po žadavky na kopie
Platební transakce
Údaje o čtenáři: adresa, email, telefon atd.

Zapomn ěl/a jsem heslo, co mám d ělat?
Pokud platné heslo neznáte, musíte postupovat stejn ě, jako když heslo nemáte vůbec –
centrum UK, na PF UK je výdejní centrum v místnosti č. 34 v p řízemí .

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//konto  ctenare  1404044274.html
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