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• půjčujeme odborné knihy a časopisy, denní tisk a kvalifikační práce
• dokumenty je možné studovat ve studovně (prezenční výpůjčky) či si je vypůjčit mimo knihovnu (absenční výpůjčky)
• knihovna FHS je otevřena všem, i těm, kteří nejsou jejími studenty nebo zaměstnanci - pro půjčování publikací se

musíte zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky

Zaregistrujte se
• abyste se mohli zaregistrovat v knihovnách UK, musíte vlastnit jeden z   průkazů UK
• registrace probíhá online prostřednictvím   elektronické přihlášky

Kde hledat dokumenty
• fond knihovny je umístěn ve volném výběru v knihovně a ve skladu
• ve skladu jsou kromě knih umístěny kvalifikační práce a starší čísla časopisů
• pokud je kniha umístěna ve volném výběru (sbírka Volný výběr), podle signatury si ji sami vyhledáte a poté vypůjčíte
• knihy umístěné ve skladu si můžete vyžádat prostřednictvím požadavku na výpůjčku (rezervace) nebo o ně požádat

u pultu

  Ja si rezervovat / zrušit rezervaci knihy

Co si můžete vypůjčit domů
• domů si můžete půjčit jenom knihy, a to na 30 (běžná výpůjčka) nebo na 1 den (prezenční výpůjčka)
• knihy kategorie "přísně prezenčně" si nelze vůbec půjčit absenčně - poznáte je podle červené signatury
• časopisy, noviny, normy a závěrečné studentské práce se NEPŮJČUJÍ ANI KRÁTKODOBĚ
• co a na jak dlouho si můžete vypůjčit závisí od kategorie čtenáře, do které spadáte a statusu výpůjčky (podmínky

výpůjčky vybraného dokumentu jsou dány tzv.   Jednotnou maticí výpůjček )

Kategorie čtenáře
Student – student bakalářského nebo magisterského studijního programu na kterékoliv fakultě UK
Doktorand - student doktorského studijního programu na kterékoliv fakultě UK
Zaměstnanec - zaměstnanec na kterékoliv fakultě nebo součásti UK
Stážista - účastník zahraniční stáže na UK
Veřejnost - členové Klub Alumni UK, externí uživatelé služeb, veřejnost
MVS – knihovny užívající MVS

https://cuni.cz/UK-1551.html
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-43.html
https://wiki.alma.cuni.cz/index.php?title=Jak_si_zad%C3%A1m/zru%C5%A1%C3%ADm_po%C5%BEadavek_na_v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dku%3F
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-73.html

