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V knihovně si můžete vypůjčit různé druhy dokumentů (vedle knih také časopisy, denní tisk a v menším množství
dokumenty na CD nebo DVD). Část fondu je určena jen k prezenčním výpůjčkám, tj. je možné je studovat pouze na
místě. Co a na jak dlouho si můžete vypůjčit, určuje Váš vztah k Univerzitě Karlově (kategorie čtenáře) a status výpůjčky
(viz   výpůjční matice ).

Část fondu knihovny je umístěna na volném výběru a část ve skladu.

Jak si vypůjčit knihu
• požadovanou knihu vyhledejte ve vyhledávacím řádku na úvodní stránce knihovny nebo přímo v    UKAŽ  
• u každé knihy je uvedena informace o tom, zda je aktuálně dostupná, kde je umístěna a zda se půjčuje mimo knihovnu
• pokud je kniha umístěna ve volném výběru (sbírka Volný výběr), podle signatury si ji vyhledáte a poté vypůjčíte

pomocí automatického výpůjčního zařízení tzv. selfchecku
• pozor na knihy s červenou signaturou, mají status prezenčně – sledujte výpůjční lhůtu na monitoru selfchecku
• knihy umístěné ve skladu si můžete vyžádat prostřednictvím požadavku na výpůjčku (rezervace) ; knihu si pak

můžete vyzvednout po vyzvání e-mailem
• pokud má knihu vypůjčenou jiný čtenář, můžete si ji rezervovat

  Jak si rezervovat / zrušit rezervaci knihy

Výpůjční lhůta a poplatky
• knihy si můžete vypůjčit na 30 dní (běžná výpůjčka) nebo na 1 den (prezenční výpůjčka)
• běžnou výpůjčku si můžete prodloužit až na 3 měsíce - výpůjčky si prodloužíte po přihlášení do přihlášení do

čtenářského konta v UKAŽ; v případě problémů požádejte o prodloužení e-mailem
• pokuta za překročení výpůjční lhůty je 3 Kč/1 den (běžná výpůjčka) a 50 Kč/1 den (dokument kategorie „prezenčně“)
• knihy kategorie "přísně prezenčně", časopisy a noviny se absenčně nepůjčují

Vracení
• knihy se vracejí přes selfcheck nebo, pokud víte, že jste překročili výpůjční lhůtu, u pultu
• po vrácení na selfchecku si překontrolujte své konto „info o čtenáři“, abyste zjistili, zda nemáte neuhrazené poplatky

nebo nevrácené knihy po lhůtě
• v době, kdy je knihovna uzavřena můžete knihy vrátit do návratového boxu u recepce; dokumenty vrácené

prostřednictvím boxu, budou z vašeho čtenářského konta odečteny následující pracovní den
• knihy můžete vracet i poštou na adresu knihovny

https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-73.html
http://ukaz.cuni.cz
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

