Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI)
Fakultní knihovna se nachází v osmém patře jižní budovy v ul. Akademika Heyrovského (hlavní
budova FAF). Její součástí je výpůjční oddělení s volným výběrem studijní literatury, tři menší
studovny (včetně studovny lékopisů) a také prodejna skript a reklamních předmětů. Do
knihovny není možné vcházet s jídlem či pitím, v jejím dosahu je ale malá studentská místnost
s vybavením pro občerstvení.
Registrace do všech knihoven UK (včetně knihovny FAF) probíhá jednotně, vyplněním
elektronické přihlášky. Pro registraci je nutné mít některý z průkazů UK (v případě studentů
ISIC) a platné údaje do CAS (Centrální autentizační služba UK). Přihlašuje se pomocí čísla osoby,
které je na průkazu pod fotografií, a hesla. Potvrzením elektronické přihlášky uděluje čtenář
souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu UK (https://cuni.cz/UK-10054.html) a
s poskytnutím osobních údajů.
Proveďte prosím registraci před Vaší první návštěvou knihovny. Bez platné registrace
nebudou potřebná data importována do knihovního systému a nebudete mít možnost
výpůjček. Jednotná registrace Vám následně umožňuje využívat všechny fakultní knihovny
Univerzity Karlovy. Na níže uvedeném odkaze naleznete také postupy pro případ, že souhlas
udělit nelze.

Registraci provedete na https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/

Veškeré informace o knihovně
naleznete na Knihovním portálu
https://library.faf.cuni.cz/
Kromě všech důležitých odkazů zde najdete i případné aktuální změny otevírací doby.

Centrální vyhledávač UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz/) umožňuje kromě
prohledávání tištěných, elektronických a digitálních informačních zdrojů
z fondů Univerzity Karlovy také přímou obsluhu uživatelského konta.
Sledování a prodlužování výpůjček či zadávání požadavků (rezervací) na
výpůjčky je tak dostupné na jednom místě, pod jedním účtem,
s jednou online registrací. V UKAŽ dále nechybí možnost ukládat si
vyhledané záznamy na později, exportovat si citace přes manažer citace.com, nastavovat si
pravidelná témata, která Vás zajímají apod.
Návody pro uživatele

PEZ – Portál elektronických zdrojů
(https://ezdroje.cuni.cz/)
Na této stránce naleznete všechny elektronické
informační zdroje, které máte k dispozici, včetně informací a přístupů. Filtrovat je můžete dle
abecedy, oborů nebo fakult. Většinu zdrojů lze pomocí vzdáleného přístupu využívat
i z domova, jediné, co k tomu potřebujete, jsou opět přihlašovací údaje do CAS.

Výpůjční oddělení knihovny
Ve výpůjčním oddělení si můžete bez předchozí rezervace vypůjčit všechny dostupné knihy se
statusem absenční výpůjčky, a to na dobu jednoho měsíce (v případě, že na knihu není zadána
rezervace, můžete následně výpůjčku prodloužit). Knihy se statusem prezenční výpůjčky (ve
volném výběru označené červenou přelepkou) lze studovat pouze na místě – ve studovnách.
V knihovně je možné využít pět počítačů a tiskárnu, vzhledem k omezené kapacitě (či
v případě pozastavení těchto služeb např. v souvislosti s epidemiologickou situací)
doporučujeme využívat počítačovou studovnu a tiskárnu pro studenty, která se nachází ve
třetím patře severní budovy FAF.
V knihovně Vám nabijeme kredit k tisku/kopírování na ISIC.

Požádat o rezervaci knihy, prodloužení výpůjčky, či zaslat jakýkoliv dotaz týkající se knihovny
je také možné na e-mail SVKI@faf.cuni.cz nebo osobně ve výpůjčním oddělení knihovny.

Běžná otevírací doba knihovny:
PO, ST
ÚT, ČT
PÁ
LETNÍ PRÁZDNINY

8 – 16
8 – 17.30
8 – 14
8 – 14

Telefon: +420 495 067 344
e-mail: SVKI@faf.cuni.cz

Běžná otevírací doba prodejny skript a reklamních předmětů:
ÚT
ST

10 – 12
13 – 15
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Veškeré platební transakce (nákup skript, nabití ISIC, uhrazení případné pokuty) lze provést
hotově i platební kartou.

