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KATALOGY

ČASOPISY

Slu žby

SLU ŽBY

EZDROJE

DOTAZY

KVALIFIKA ČNÍ PRÁCE

Rozečti.se pro knihovny

Výp ůjční slu žby ...

Knihovna Právnické fakulty UK » Služby » Roze čti se

Půjčování čte ček

VSTUP DO ROZE ČTI.SE

Reprografické slu žby

Projekt Rozečti.se vychází z osv ědčených metod výuky rychlého čtení, které formou online kur

Elektronické slu žby

širokému okruhu zájemc ů. V uživatelsky p říjemné interaktivní form ě se m ůž ete nau čit dovednosti ryc
pomoci k větší efektivit ě při práci a studiu. Díky využití internetu odpadne nutnost papírových samo

Re šeršní slu žby

náro čných kurz ů.

Referen ční slu žby

Projekt Roze čti.se je p řístupný pouze na v šech PC v Knihovn ě PF UK!

Speciální služby ...

Co se m ůž ete nau čit

Nákup odborné literatury

zvládnete postupn ě přečíst více znak ů v textu najednou (tzn. roz šíříte své zrakové rozp ětí)

UKA Ž

nau číte se pohybovat plynuleji po řádku díky lep ším o čním fixacím a správným čtecím návyk ům
díky zvládnutí rychlého čtení m ůž ete i souvislé texty číst rychlostí 500+ slov za minutu

Digitální repozitá ře

ušet říte čas, odbouráte stres, zvý šíte efektivitu čtení
TÝMOVÁ STUDOVNA
Roze čti se

Související odkazy

Levná knihovna

Roze čti.se  více o projektu
Roze čti.se na Facebooku

ARCHIV ...

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//rozecti  se  pro  knihovny  1404042923.html

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

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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