5

KATALOGY

ČASOPISY

Dotazy

SLU ŽBY

EZDROJE

DOTAZY

KVALIFIKA ČNÍ PRÁCE

Poprvé v knihovně

Časté dotazy

Knihovna Právnické fakulty UK » Dotazy » Poprvé v knihovn ě

Kde najdu knihovnu

Kdo a jak se m ůž e stát čtená řem knihovny?

Kde najdu týmovou studovnu

Nechci se stát čtená řem, mohu i tak p řijít do knihovny?
Jsem členem Klubu Alumni, jaká práva mám v Knihovn ě PF UK?

Poprvé v knihovn ě
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Katalog PFUK
Starší právnická literatura

Kdo a jak se m ůž e stát čtená řem knihovny?

Konto čtená ře

Čtená řem (registrovaným u živatelem) Knihovny PF UK se m ůž e stát fyzická osoba . Studenti a zam
zdarma, ostatní veřejnost za poplatek. Univerzita Karlova vydává tyto typy průkaz ů. Pr ůkazy vyst

Tisk, kopírování a skenování v
knihovn ě

PF UK je výdejní centrum v místnosti č. 34 v p řízemí .
Studenti pot řebují k registraci do knihovny:

Ezdroje

pr ůkaz UK

UKA Ž

vypln ěnou a podepsanou p řihlá šku

Levná knihovna

pr ůkaz toto žnosti

Open access

Registrace do knihovny se provádí u pultu ve studovně vypln ěním a odevzdáním přihlá šky (stu

Oborová brána PRÁVO

vypl ňují u zápisu, p řesto se musí p ři první náv štěvě knihovny hlásit u pultu registrací).
Ostatní u živatelé (veřejnost) potřebují k registraci do knihovny:
pr ůkaz UK  viz Typy pr ůkaz ů UK

Anketa

pr ůkaz toto žnosti

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

Nechci se stát čtená řem, mohu i tak p řijít do knihovny?
V tomto p řípad ě se jedná o jednorázovou náv štěvu, v knihovn ě u slu žby si koupíte jednodenní
20,  Kč. V průběhu náv štěvy m ůž ete prezenčně pou žívat knihy a časopisy ve studovnách.

Jsem členem Klubu Alumni, jaká práva mám v Knihovn ě PF UK?
Po p ředlo žení pr ůkazu člena Klubu Alumni (viz typy pr ůkaz ů UK ) má u živatel knihovny nárok na tyto
prezen ční výp ůjčky
reprografické slu žby (kopírování, tisk, skenování)
omezený p řístup k licencovaným e zdrojům dle seznamu na PEZ (Portál elektronických zdroj ů UK)

Rychlé odkazy
Jsem p řihlášen/a do rigorózního řízení a chci chodit do knihovny, co k tomu p
Katalog PF UK

Pro registraci v knihovně je třeba si opatřit pr ůkaz externího uživatele (viz typy průkaz ů UK )

UKA Ž

centra UK , na PF UK je výdejní centrum v místnosti č. 34 v p řízemí .

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

Externí u živatelé pot řebují k registraci do knihovny:
pr ůkaz externího u živatele UK (viz typy pr ůkaz ů UK )
pr ůkaz toto žnosti

Levná knihovna

Jak a kdy si musím obnovit registraci?

Registrace je platná 1 rok a poté je t řeba si ji v ždy v knihovn ě prodlou žit .

Zasílat novinky emailem
Studenti si prodlu žují registraci v ždy po zápisu do dal šího ro čníku , musí p ředlo žit:
Váš email

pr ůkaz UK
kupón ze studijního odd ělení

OK

Teprve po zaregistrování do databáze u živatel ů knihovny je možné si p ůjčovat knihy a využívat d
čtená řský pr ůkaz slou ží pr ůkaz UK.

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//poprve  v  knihovne  1404044108.html
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