tahák pro všechny nové studenty na ČVUT

Kdo?
Co?

Jak?

Kde?
Kam?

OBSAH:
Co?

Součástí každého studia na VŠ jsou skripta, knihy a další
informační zdroje, bez nichž byste se neobešli. Přesvědčíme
vás, že vyznat se ve zdrojích není těžké, když víte, jak na to.

Představujeme vám ÚK ČVUT! Kdo jsme a co děláme?
Kde nás najdete a jaké služby u nás můžete využít?

Jak?

Chcete se registrovat do knihovny a nevíte jak? Chcete si
půjčit knihu/skripta? Nebo vás zajímá, jak vlastně fungují
rešerše nebo proč se máte objednat na konzultaci?

Netušíte, kde si vyzvednout rezervaci? A jak dlouho trvá,
než si můžete vyzvednout knihy ze skladu? Co znamená
2. NP a kde najdete časopisy?

Kam?

Kdo?

Kde?

Prohlédněte si naše nové webové stránky! Najdete tam
katalog knihovny a všechny zdroje, včetně aktuálních
informací z dění v knihovně.

Co?

Co v knihovně najdete?





Tištěné knihy, skripta, časopisy, slovníky, normy
Přístup k elektronickým odborným databázím
Přístup k elektronickým knihám a časopisům
Vysokoškolské závěrečné práce

Nabízíme také:







MVS (meziknihovní výpůjční služba) – pokud knihu nemáme u nás
v knihovně, seženeme ji pro vás z jiné knihovny.
EDD (elektronické dodávání dokumentů) – pokud článek
nenajdete v žádné přístupné databázi, seženeme vám jeho kopii.
Rešerše – v tolika informačních zdrojích se snadno ztratíte,
můžeme vám pomoci najít nejvhodnější databázi a pomoci
s vyhledáváním zdrojů, …
Konzultace – když nevíte, jak citovat literaturu v článku/závěrečné
práci, potřebujete získat normy, …
Akce/Semináře/workshopy – knihovna pořádá během celého
roku několik odborných akcí a seminářů. Můžete se přihlásit i na
workshopy citování apod. Sledujte knihovnu na sociálních sítích.

Virtuální prohlídka ÚK ČVUT (video)

Kdo?

Ústřední knihovna ČVUT…
… je celouniverzitní knihovna. Má jedno centrální pracoviště,
které najdete přímo v dejvickém kampusu (budova Národní
technické knihovny 2. a 5. NP) a 3 lokální knihovny (viz níže).

Centrální knihovna (dejvický kampus)
otevírací doba
Centrální knihovna se zaměřuje na obory vyučované v dejvickém
kampusu a je proto primárně určena studentům z Fakulty strojní,
Fakulty stavební, Fakulty architektury, Fakulty elektrotechnické,
Fakulty
informačních
technologií,
Kloknerova
ústavu
a Masarykova ústavu vyšších studií.
Najdete tu skripta, knihy, časopisy, normy a další informační zdroje
potřebné ke studiu.
Centrální knihovna také pořádá různé vzdělávací akce/semináře
a workshopy, kde se můžete naučit efektivně vyhledávat
informace, citovat literaturu, sdílet informace apod.

Lokální knihovna na Fakultě dopravní
otevírací doba

Lokální knihovna na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
otevírací doba

Lokální knihovna na Fakultě biomedicínského inženýrství
otevírací doba

Jak?

Víte, že:

Jak funguje registrace do knihovny?
Chcete si knihy/skripta půjčit domů? Registrujte
se do knihovny: v 2.NP nebo 5. NP NTK (pultík je
označen logem ČVUT) nebo v některé z lokálních
knihoven.

Co k tomu potřebujete?
Kartu studenta (ISIC) nebo kartu
a podepsané výpůjční prohlášení.

ČVUT

Registrovat se můžete
v kterékoliv
z knihoven
ČVUT
(centrální/lokální).
******************
Registrace i služby
jsou pro studenty
zdarma.
*****************

Při registraci si také zvolíte PIN, díky kterému se
dostanete do svého uživatelského konta.

Všechny
informace
najdete v Knihovním a
výpůjčním řádu.

Jak si půjčit knihu/skripta?

*****************

Máte dvě možnosti:
1. V 5. NP si ve volném výběru na regálu
najdete knihu, kterou potřebujete
a u pultu si ji vypůjčíte.
2. Pokud si chcete půjčit skripta ze skladu,
je nutné vytvořit si rezervaci.

Kolik dokumentů si můžete půjčit?
Ze své „domovské“ knihovny (tam, kde jste se
registrovali) si můžete půjčit až 10 dokumentů.
Standardní doba pro výpůjčky je 180 dní
(skripta) a 30 dní (knihy). Časopisy a normy jsou
půjčovány pouze prezenčně.
Své výpůjčky si také můžete prodloužit.

Katalog
knihovny
najdete na webových
stránkách.
*****************
V knihovně funguje
wi-fi síť a k dispozici
jsou i zásuvky. Můžete
tak pohodlně pracovat
na svém vlastním
notebooku.
****************
V knihovně
můžete
také využít kopírovací
služby (kopírovat lze
pouze materiály ÚK
ČVUT).

Kde?
Kde si vyzvednete výpůjčky?
Pokud jste si ve svém uživatelském kontu vytvořili požadavek
na rezervaci, přijde vám e-mail s tím, že si vaši výpůjčku můžete
vyzvednout. Všechny rezervace se vyzvedávají u pultu v 2. NP
viz otevírací doba (nebo v příslušné lokální knihovně)

Kde můžete vrátit vaše výpůjčky?
5 dní před koncem výpůjční lhůty vám přijde na e-mail upozornění.
Výpůjčky můžete vrátit u pultu v 2. NP.
K vrácení vašich výpůjček mimo otevírací dobu knihovny můžete
využít také bibliobox, který je umístěn u vchodu NTK 3.

Co když nestihnete vaše výpůjčky vrátit včas?
Na výpůjční lhůtu byste měli dávat pozor a včas si výpůjčky
prodloužit. Pokud to ale nestihnete, budete muset zaplatit
zpozdné. Viz Ceník služeb

Víte, že existují také e-výpůjčky?
Spousta odborné literatury jak v angličtině, tak v češtině
existuje také online.
V knihovně ČVUT máte možnost využít služby krátkodobých evýpůjček.
E-knihu si půjčíte, stáhnete do své čtečky a po vypršení
výpůjční doby e-kniha zmizí.
Nemáte vlastní čtečku? Můžete si ji půjčit v knihovně.

Kam?

knihovna.cvut.cz

Ústřední knihovna ČVUT pro své uživatele spustila nové webové stránky.

Katalog knihovny - najdete ho vlevo nahoře, v Rychlých odkazech
a v rozcestníku “Katalogy a databáze”

Odborné databáze/e-zdroje - najdete je v rozcestníku “Katalogy a databáze”, k
dispozici máte abecední seznam, přehled informačních zdrojů

Přehled služeb – najdete v záložce Služby (Registrace, Prodlužování výpůjček,
MVS, EDD, …)

Závěrečné práce/citování – informace k psaní a citování najdete pod záložkou
Semináře a výuka

Psaní odborných textů – pod záložkou Podpora vědy a Redakce najdete
užitečné informace ohledně hodnocení vědy, psaní vědeckých článků apod.

Akce – kalendář akcí, které pořádá knihovna
Z blogu – zajímavé informace z databází, statistiky a dění v informačním světě

