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Evangelická teologická fakulta byla založena 
roku 1919 jako samostatná vysoká škola. 
Začlenění do svazku Univerzity Karlovy bylo 
fakultě umožněno až v roce 1990. Od roku 
1995 sídlí v paláci Marathon v Černé ulici 
na Praze 1.

 Běžná otevírací doba:

 Pondělí 10–14 hodin

 Úterý 10–18 hodin

 Středa 10–14 hodin

 Čtvrtek 10–18 hodin

 Pátek 10–14 hodin

+ soboty 10–14 hodin, pokud se koná
výuka kombinovaného
studia
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Knihovna ETF UK Digitalizační centrum

Knihovna ETF UK byla založena roku 1919, 
současně se zahájením činnosti Husovy česko- 
slovenské evangelické fakulty bohoslovecké. 
Nabízí své služby akademické obci i široké 
veřejnosti. Prezenční studium v knihovně 
je zdarma (i bez registrace). 

» možnost digitalizace knih, časopiseckých článků, 
   dokumentů (smlouvy, doklady, ceníky, 
   korespondence) a obrazových materiálů 
   (analogové fotografie, pohlednice) na objednávku
» digitalizace dokumentů vyžadujících zvláštní péči 
   (vzácné tisky, kroniky, aj.)

Kontakty
 221 988 603-4 sál knihovny

      221 988 601 vedoucí knihovny

      http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html

       library@etf.cuni.cz

 Knihovna ETF UK

 https://twitter.com/EtfKn ihovna

Služby
» knihovna je otevřena široké veřejnosti
» prezenční studium pro všechny uživatele zdarma 
   (i bez registrace)
» výpůjčky knih, meziknihovní výpůjční služba a rešerše 

jsou dostupné na základě registrace v knihovně
» pro studenty Univerzity Karlovy jsou přístupny 
   všechny knihovny UK zdarma
» pro všechny knihovny UK platí jeden uživatelský průkaz
» přístup k elektronickým zdrojům z knihovny i domova
» přístup k elektronickým časopisům a knihám 
   ze zazahraničních databází
» výpůjčka elektronických knih do mobilního zařízení
» výpůjčka čteček elektronických knih 
» kopírování
» moderní knižní skener
» možnost využití samoobslužného pultu výpůjček 

„selfcheck“
» možnost samoobslužného prodlužování a rezervová- 

ní půjčených publikací – web knihovny – odkaz 
„Vaše konto“

 

Co v knihovně najdete
» rozsáhlý knihovní a časopisecký fond z oblasti teologie, 

religionistiky, judaistiky, filosofie, církevních dějin a pří- 
buzných oborů (etika, humanitní vědy, sociální práce)

» více než 120 000 svazků odborné literatury včetně 
starých tisků; novější fond ve volném výběru

» téměř 200 odebíraných titulů českých i zahraničních 
oborových periodik, elektronicky zpřístupňovaná 
periodika

» diplomové, disertační a habilitační práce obhájené 
na fakultě

» fond rukopisů a starých tisků čítá na 2000 svazků
» veškeré fondy knihovny jsou přístupné v budově 
   fakulty v Černé ulici bez objednání

Katalogy
» katalog knihovny: knihy, časopisy, akademické práce, 

články z českých teologických časopisů, separáty, recenze
» vše dostupné na UKAŽ: celouniverzitní vyhledavač 

http://ukaz.cuni.cz/ 
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