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K čemu je dobrá knihovna? 
 Pomáhá: 

ušetřit peníze:  
   - možno zapůjčit tištěné publikace (učebnice, skripta, knihy, 

časopisy…) 

  student UK má nárok na výpůjčku v jakékoliv knihovně na UK! 

   

  - možno vyhledat zdarma licencované elektronické informace 

(> 120 tisíc eknih, > 90 tisíc ečasopisů) 
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Knihovny na PřF 
Na  PřF – 5 oborů -  5 sekčních (oborových) knihoven - některé  se dále člení:  

Celkem 7 dílčích knihoven a několik funkčních katedrových knihoven. 

 

 

Elektronické informační zdroje PřF spravuje Oddělení podory vědy. 

DOMOVSKÁ KNIHOVNA – podle oboru, 

tedy BIOLOGICKÁ 

 

Tam proběhne Vaše REGISTRACE,  

Podepíšete jednu PŘIHLÁŠKU platnou  

po všechny knihovny PřF 
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Viničná 7: 
Oborová knihovna biologie 
Knihovna filosofie a dějin 
přírodních věd 
 
Benátská 2 
Knihovna botaniky,  
Knihovna Ústavu pro životní 
prostředí 
 
Albertov 6 
Geologická knihovna  (přízemí) 
Geografická knihovna  (2. patro) 
 
Hlavova 2030 
Oborová knihovna chemie 
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BIOLOGICKÉ KNIHOVNY: 
 
 Benátská 2, přízemí: 

Knihovna botaniky,  
Knihovna Ústavu pro životní prostředí 

Viničná 7, 1. patro: 
Oborová knihovna biologie 

+ přízemí: Knihovna filosofie a dějin přírodních věd 
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Informace o knihovnách: 
knihovny.natur.cuni.cz 

Z webu PřF:  

Nebo:  Věda a výzkum   Podpora vědy   Knihovny 
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Když si chci půjčit tištěnou knihu/časopis: 
1. Registrujte se v domovské knihovně  (stačí pouze 1x pro všechny 

knihovny PřF; v jiné knihovně na UK přímo v ní) 

 

 

 

 

 

  2. Seznamte se s výpůjčním řádem    

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/dekan-a-kolegium/opatreni-dekana/rok-2012/opatreni-dekana-c.-17-2012-vypujcni-rad-knihoven/view 

K registraci včetně podpisu přihlášky je 
potřeba platný průkaz studenta – 
získáte jej u zápisu. 

 

+ platná známka pro daný školní 

rok  (nutno každoročně). 

 

 

 

 

   
3. Navštivte schůzku domovské knihovny : 27. 9. v 10:00 
 

 



ukaz.cuni.cz 
Knihovní katalog, repozitář diplomek a odborné databáze 

z JEDNOHO MÍSTA 
 

„Google okénko“ 
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UKAŽ prohledává: 
(konkrétní zdroje:) 

UNIVERSITNÍ KNIHOVNÍ KATALOG 

 

Práce s katalogem (vypůjčení dokumentu) 

 

  URL 

 

 

 

 

 

 
 

http://ckis.cuni.cz 

 Vstup z webu PřF 

banner na webu 
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Když si chci půjčit tištěnou knihu/časopis : 

Najděte si její umístění v UNIVERSITNÍM KNIHOVNÍM KATALOGU 

 pomocí UKAŽ 

 

 
 

Přímo v katalogu : http://ckis.cuni.cz 

   

Překlik do 
katalogu 
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Když si chci půjčit tištěnou knihu/časopis : 

UNIVERSITNÍ KNIHOVNÍ KATALOG 

 

 
 

http://ckis.cuni.cz 

   

Přihlášení se do katalogu: 

(pro reservaci dokumentu, prodloužení výpůjčky) 

 

Přihlašovací údaje – stejné jako do CAS!!: 

ID = buď údaj na průkazce studenta - číslo pod 

fotografií  

nebo e-mailové přihlašovací jméno spolu s doménou,  

 heslo = heslo do studijního informačního systému.  
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Když si chci půjčit tištěnou knihu/časopis : 

POZOR NA POKUTY! 
 

Knihovní systém zasílá mailem upomínky i upozorňovací 

zdvořilostní dopis, že Vám vyprší výpůjční lhůta.  

Včasné vrácení         žádné pokuty !!! 

Penále :    2 Kč/1 den; krátkodobá výpůjčka: 5 Kč/1 den. 

 

  změňte si v čtenářském účtu email! 

(na ten, který běžně používáte) 
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Když si chci půjčit tištěnou knihu/časopis : 

Tam, kde není samoobslužný systém  = zajít za výpůjční službou 
 

 

Co často čtenáře mate: 

Absenční výpůjčka 

Prezenční výpůjčka 
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Vývoj se nedá zastavit… 

Elektronické informační zdroje (EIZ) 
  Elektronické databáze, online časopisy, elektronické knihy 

EIZ zprostředkovává Oddělení podpory vědy – sekce SVI 

VŠE LZE VYHLEDAT V UKAŽ (Google okénko) 
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Elektronické informační zdroje – přístup: 
1)Z webu PřF – knihovny: 
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Elektronické informační zdroje 
 seznamy e-knih a e-časopisů 
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Všechny EIZ (databáze  i samostatné dokumenty) jsou DOSTUPNÉ I Z 

DOMOVA pomocí VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU 

Podrobně jak na vzdálený přístup: knihovny na PřF     EIZ   Jak na to 

http://http://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/EIZ/jak-na-to/vzdaleny-pristup 

Elektronické informační zdroje 

ePrezenčka: 

 zdigitalizování důležitých, „bestborrow“ knih z knihovního 

 fondu 

 přístup: terminály v knihovnách 

 přístup k digiknihám všech knihoven UK 



Čtečky na PřF UK 
 -nabízeny ve 4 knihovnách  

 (biologie, geologie, chemie, botanika) 

 -základní výpůjčka na 14 dnů 

 - e-knihy z Ebrary a Netlibrary   výpůjčka 

  

  

1x knihovna botaniky 1x knihovna botaniky 
2x knihovna biologie 

1x knihovna biologie 
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Děkujeme za pozornost 
 
 Radka Lukášová, Eva Tesaříková Březinová 
 opv@natur.cuni.cz 
 Najdete nás na Facebooku : https://www.facebook.com/SVI.PrFUK 

+ 
 Knihovny Přírodovědecké fakulty 
 knihovny.natur.cuni.cz 
  
 Knihovna biologie:  
 https://www.natur.cuni.cz/biologie/knihovna/zpetna-vazba 
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