KDE NÁS NAJDETE?
Centrální knihovna
2. a 5. NP (NTK)

Lokáln knihovna
na FD

Lokální knihovna
na FJFI

Lokální knihovna
na FBMI

Technická 6
160 80, Praha 6

Horská 3
128 00, Praha 2

Břehová 7
115 19, Praha 1

Sítná 3105
272 01, Kladno

tel.: 22435-9802

tel.: 22435-9191

tel.: 22435-8340

tel.: 22435-8455

web: knihovna.cvut.cz

mail: knihovna@cvut.cz

fb: fb.com/knihovna.cvut

Pro vstup do knihoven (mimo FBMI) je nutné použít studentský průkaz/ISIC. Plnohodnotný
přístup bude aktivní 24 hodin od vydání karty.

OTEVÍRACÍ DOBY*
Centrální knihovna
2. NP

5. NP

LK na FD

LK na FJFI

Po
Út
St

13.00 - 15.00
9.00 - 16.00

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

Čt
Pá

LK na FBMI

8.00 - 14.30

9.00 - 13.00

9.00 - 18.00

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00

9.00 - 16.00

9.00 - 12.00

9.00 - 14.00

10.00 - 12.00

* aktuální otevírací doby na webu ÚK ČVUT | LK = Lokální knihovna

CO KNIHOVNA NABÍZÍ?
• tištěné knihy, skripta, normy,
časopisy, slovníky
• odborné elektronické databáze
• elektronické knihy a časopisy
• vysokoškolské závěrečné práce

• meziknihovní výpůjční služby,
elektronické dodávání dokumentů
• konzultace
• školení, semináře, kurzy
• rešerše

JAK SE ZAREGISTROVAT?
Pro registraci v knihovně je třeba mít kartu ČVUT (popř. ISIC) a knihovnu osobně
navštívit. Registrace je pro studenty a zaměstnance ČVUT bez poplatku.

WEBOVÉ STRÁNKY 				

http://knihovna.cvut.cz

Kompletní informační servis o ÚK ČVUT. Přístupový bod ke katalogu ÚK ČVUT,
databázím, elektronickým knihám, časopisům atp.

ONLINE KATALOG ÚK ČVUT
Katalog ÚK dostupný na http://aleph.cvut.cz můžete prohlížet jako HOST
nebo se PŘIHLÁSIT na své uživatelské konto. Zadáním přihlašovacího jména
pro přístup do KOSu (nebo čárového kódu ze studentského/zaměstnaneckého
průkazu) a PIN kódu (PIN si zvolíte při registraci). Prohledávat můžete v celém
katalogu nebo v dílčích databázích (více informací najdete v oddílu Nápověda přímo
na stránkách katalogu).

VÝPŮJČKY A REZERVACE
Po přihlášení do katalogu vyhledejte titul, který si chcete půjčit. V záznamu
klikněte na tlačítko Všechny jednotky a pozorně sledujte následující údaje.
Doba vypůjčitelnosti, Půjčeno do, Knihovna ČVUT a Umístění.
Jdete-li si půjčit knihu z volného výběru, pečlivě si poznamenejte Signaturu!
Co a jak si půjčíte?
Doba vypůjčitelnosti

Půjčeno do

Co z toho plyne

Skripta

volná

půjčím si hned

připraveno k
vypůjčení

kniha je rezervovaná pro jiného
uživatele, můžu si rezervovat

13. 7. 2018

je vypůjčená (do), můžu si rezervovat

180 dní
studenti

180 dní

doktorandi a
zaměstnanci

30 dní

Knihy - 30 dní (pro všechny)

ostatní

Prezenčně

jen v knihovně

Deponovaná

ani podívat :-)
Pozor, povinná rezervace!
ÚK - Dejvice

SKLAD

Podrobné informace na webu knihovny v sekci Služby.

KONTROLA A PRODLUŽOVÁNÍ VÝPŮJČEK
Přihlaste se do katalogu na své uživatelské konto. Klikněte na odkaz Uživatel na horní
liště a vidíte přehled svých výpůjček. Pokud kliknete na Výpůjčky a dále na jednotlivé
tituly, najdete tlačítko Prodloužit. Knihu nelze prodloužit, pokud Vám vypršela
platnost registrace nebo vám byla odeslána upomínka, případně si knihu rezervoval

někdo jiný.

