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WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY PROCHÁZEJÍ
REKONSTRUKCÍ. MŮŽE TO NEGATIVNĚ OVLIVNIT JEJICH
PŘEHLEDNOST. NA NOVÉ STRÁNKY SE MŮŽETE TĚŠIT V
DRUHÉ POLOVINĚ ÚNORA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
KATALOG KNIHOVNY ZDE

základní vyhledávání

  nápověda

čtenářské konto

  nápověda

OTEVÍRACÍ DOBA
(změny uvádíme v aktualitách níže)
Po 10-14
Út-Čt 10-19
Pá 10-14

Soboty: 10-14 h., v těchto termínech:
ZS 17.10., 14.11., 12.12. 2015, 9.1. 2016
LS 20.2., 19.3., 16.4., 14.5. 2016

NOVINKY VE FONDU   zde
PEZ - Portál
elektronických zdrojů UK

  zde

ATLA/ALTLAS -
plnotextová odborná
databáze

  zde

EZB katalog
elektronických časopisů,
plné texty

  zde

Repozitář kvalifikačních
prací UK

  zde

Návody, manuály   zde

AKTUALITY
• Zapojte se do ankety    Chci, aby v knihovně.

• Citační software  CitacePro  k dispozici pro ETF UK. Začínáte pracovat na kvalifikační prácí? Vytvářejte si seznam
  bibliografických citací  již nyní. V AR 2015/16 proběhne seminář o využití tohoto nástroje. Termín upřesníme.
Další informace a návody   zde .

• V rámci husovského výročí jsme zdigitalizovali a   zde  vystavili Husovu Postilu vydanou roku 1563 v Norimberku.
  Husova Postilla . Digitalizační centrum v knihovně ETF UK bylo financováno z projektu   VIA LUCIS

• V knihovně je k dispozici   nový skener    Zeta  s možností ukládání dat na USB i skenování s OCR.

• Nakladatelství Karolinum zpřístupňuje nově  e-knihy v češtině    prostřednictvím   ebrary  zdarma pro UK. Více
o projektu   zde .

http://alephuk.cuni.cz/CKIS-11.html
http://alephuk.cuni.cz/CKIS-10.html
ETFLIB-72.html
http://pez.cuni.cz/
http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=476&fakulta=21
http://pez.cuni.cz//prehled/zdroj.php?id=398&amp;amp;lang=cs
http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-130.html
ETFLIB-103.html
ETFLIB-134.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bibliografick%C3%A1_citace
ETFLIB-113.html
http://www.etf.cuni.cz/library/Hus-Postilla
http://www.etf.cuni.cz/library/Hus-Postilla
http://web.etf.cuni.cz/ETF-255.html
https://www.youtube.com/watch?v=53v4KcbjApE
http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=702
https://www.cuni.cz/UK-5716.html
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• Upozorňujeme na možnost zdarma registrace na Portále:   Litterae ante portas .
Portál zpřístupňuje několik desítek databází včetně ( softwaru BIBLEWORKS, Thesaurus Linguae Graecae )
z oborů: klasická filologie, medievistika, neolatinistika, biblistika, historie, teologie a církevní dějiny, filozofie, literární
věda, dějiny umění a muzikologie. Nutným předpokladem pro využití tohoto portálu je registrace jako uživatel serveru
s přiděleným heslem. Registrován může být koncový uživatel – fyzická osoba. Vše potřebné najdete na   www .
Všechny informace k registraci zodpoví:  Mgr. Kristýna Knapková .

• ČTENÁŘSKÉ KONTO - kontrola a prodlužování výpůjček!!
Do čtenářského konta vstupujte přes   katalog knihovny    návod .
2 způsoby přihlášení:
"Přihlášení -UK" - pomocí CAS hesla platného i v jiných aplikacích UK.
Heslo CAS získáte nebo obnovíte ve výdejně průkazů IPC UK Celetná 13.
"Přihášení - ostatní"- kombinace údajů z univerzitní karty tj. ID (pod fotografií) a login (písmena čárového kódu)

•

 -   Ptejte se knihovny   na její služby, na otázky z teologie, religionistiky, judaistiky, filosofie,
církevních dějin

Knihovna je otevřena široké veřejnosti. Služby knihovny jsou přístupné na základě univerzitního průkazu.
Průkazy jsou vydávány studentům, zaměstnancům UK i veřejnosti.  Více o průkazech UK      zde . Výdejní centra
průkazů   zde . Více o službách knihovny   zde .

http://litterae.phil.muni.cz/
http://litterae.phil.muni.cz/userinfo.php
mailto:264122@mail.muni.cz
http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-a-0&local_base=etf&pds_handle=GUEST
http://alephuk.cuni.cz/CKIS-10.html
http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu
http://www.cuni.cz/UK-1551.html
http://www.cuni.cz/UK-1445.html
ETFLIB-13.html

