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KATALOGY
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Slu žby

SLU ŽBY

EZDROJE

Knihovna Právnické fakulty UK » Služby

Půjčování čte ček

Knihovna Právnické fakulty UK je specializovaným pracovi štěm fakulty pro poskytování ve řejných kni
slu žeb. Základní služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatn ění vybraných druhů slu žeb je v soul

Reprografické slu žby

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve řejných knihovnických a informa čních slu žeb.

Elektronické slu žby

Knihovna poskytuje u živatel ům tyto typy slu žeb:

Re šeršní slu žby

Výpůjční slu žby – prezenční, absen ční a meziknihovní

Referen ční slu žby

Reprografické slu žby

Speciální služby ...

Elektronické slu žby

Nákup odborné literatury
UKA Ž

Re šeršní slu žby
Referen ční a poradenské slu žby
Slu žby pro zrakově posti žené

Digitální repozitá ře

Konkrétní podmínky p ůjčování jsou uvedeny v Provozním a výpůjčním řádu, ceny placených služe

TÝMOVÁ STUDOVNA

poplatk ů a placených slu žeb.

Roze čti se

Související odkazy

Levná knihovna

Provozní a výp ůjční řád

ARCHIV ...

Ceník poplatk ů a placených slu žeb
Typy pr ůkaz ů Univerzity Karlovy
Získání hesla v CAS

Anketa

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//sluzby  1404042390.html

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
Levná knihovna

KVALIFIKA ČNÍ PRÁCE

Služby

Výp ůjční slu žby ...

Portál e zdroj ů UK

DOTAZY

Zasílat novinky emailem
Váš email
OK
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Webmaster ...
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Web PF UK ...
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