Středisko vědeckých
a knihovnických informací (SVKI)

POPRVÉ

V KNIHOVNĚ

„Library is
a hospital
for the
mind.“
Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Jak se stát
uživatelem

Uživatelem se může stát každý, kdo má
platný ISIC nebo průkaz studenta UK.
Registrace je zdarma
Výpůjční protokol
PO,ÚT,ST,ČT: 8:00–16:00
PÁ: 8:00– 14:00
LETNÍ PRÁZDNINY: 8:00–14:00
Studovny:
PO,ST: 8:00–16:00
ÚT,ČT:   8:00–17:30
PÁ:
    8:00–12:00
Prodejna skript:
ÚT: 10.00–12.00
ST: 13.00–15.00
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Výpůjčky

Vaše čtenářské konto

K absenčnímu půjčování knih
(domů) je určen výpůjční protokol.
Červeně označené tituly jsou prezenční – je možné půjčit pouze
do studoven.

Ve svém čtenářském kontě můžete sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, pokuty
apod.

Prodloužení
Každou vypůjčenou publikaci lze
prodloužit pouze 2x, nejlépe před
uplynutím výpůjční lhůty, nebo
maximálně 1 den po uplynutí výpůjční lhůty – den tolerance.
V ostatních případech je nutné
situaci řešit v knihovně.

Můžete si zde změnit elektronickou adresu, na kterou
Vám mají být odesílány zprávy
z knihovny (splněné rezervace,
upozornění na uplynutí výpůjční
lhůty, upomínky apod.).
Do čtenářského konta se dostanete ze stránky katalogu pomocí
odkazu „Přihlášení - UK“.

Rezervace
Rezervaci lze provést jen v případě, že jsou všechny výtisky
dané knihy vypůjčeny.
Jakmile se rezervovaná kniha
vrátí do knihovny, je uživatel informován emailem.
Kniha je pak připravena k vyzvednutí po dobu sedmi dnů ve
výpůjčním oddělení.
Rezervaci je možné zrušit ve
svém čtenářském kontě, nebo je
možné o totéž požádat pracovníka knihovny.
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Výpůjčky
a čtenářské
konto
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Vyhledávání
učebnic
v katalogu

Knihy k vypůjčení je možné vyhledat pomocí
on-line katalogu, který je součástí centrálního katalogu Univerzity Karlovy.
http://ckis.cuni.cz/
Katalog obsahuje také záznamy:
- časopisů
- CD-ROMů
- disertačních prací
- diplomových prací
apod.
Některé tituly se dají vypůjčit absenčně
– domů, jiné jsou pouze prezenčně,
do studovny.
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Přístup
k elektronickým
informačním
zdrojům

Knihovna umožňuje přístup do množství odborných plnotextových databází, předplacených on-line časopisů,
knih.
K většině zdrojů také poskytujeme
vzdálený přístup - prostřednictvím
EZproxy – s informačními zdroji tak
lze pracovat i z domova. K připojení
slouží opět průkaz studenta.
Pro více informací:
http://pez.cuni.cz/ či http://library.faf.
cuni.cz/EIZ/
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Knihovna dále nabízí
- kopírování a skenování
- tisk, černobíle i barevně
- MVS
(meziknihovní výpůjční služba, tj. objednání článků)
- objednání a evidence knih a časopisů
- prodej skript
- vzdálený přístup

WiFi síť Eduroam
Knihovna a další součásti FaF jsou pokryty bezdrátovou
sítí (WiFi) – Eduroam, která umožňuje připojení vlastního
notebooku a dalších mobilních zařízení k internetu.

WiFi

Další
služby
knihovny
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