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Nové čtečky eknih k zapůjčení v knihovně

Anketa
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Anketa:

Od 1. listopadu 2018 Knihovna PF UK nabízí mo žnost zap ůjčení čteček e knih Amazon Kindle

Jak často chodíte do na ší knihovny

mohou p ůjčovat pouze studenti prezenčního studia , interní doktorandi a interní zam ěstna

během semestru?

můž e mít sou časn ě půjčenou jednu čte čku.

Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

Podmínky výp ůjčky
řídí se Smlouvou o výp ůjčce elektronického za řízení , provozním a výp ůjčním řádem a ob

1x za m ěsíc

3 hlasujících

podpisem smlouvy se u živatel zavazuje k dodr žení podmínek u žití zap ůjčeného elektronického za

1  2x za semestr

6 hlasujících

výpůjční doba je stanovena na 14 dní , výp ůjčku lze jednou prodlou žit

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

čtečka se vrací v knihovn ě u výp ůjčního pultu v pln ě funk čním stavu, včetn ě příslu šenství a s vy
nabitém stavu

Jak si p ůjčit čte čku
Čte čky se půjčují jako knihy, naleznete je v online katalogu vyhledáním termínu "čte čky" v poli

Rychlé odkazy

čte čku si vyzvednete v knihovn ě u výp ůjčního pultu, pokud je čte čka ji ž vyp ůjčená, rezervujete si ji

katalogu. Čte čka se půjčuje bez vloženého obsahu. Informace o tom, kde a jak stahovat e kni
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webu v oddíle Eknihy . Pokuty za poru šení pravidel jsou uvedeny ve smlouv ě o výp ůjčce elektro
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//nove  ctecky  e knih  k  zapujceni  v  knihovne  1404044781.html
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