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Jaká je otevírací doba a kde najdu kontakty?

Otevírací doba všech knihoven (Praha, Karlovy Vary, Most) a příslušné kontakty jsou k nalezení na
webových stránkách



Výpůjčky, rezervace, pokuty, Knihovní řád a ceník?

Limit výpůjček: 5 titulů na čtenáře
Výpůjční doba: 14 dní, možno 2x prodloužit, pokud není titul rezervován
Rezervace: přes online katalog (nutná osobní registrace), případně možné využít kontaktů na
knihovnu (viz web). Potvrzení o vyřízené rezervaci na e-mail, nutno vyzvednout do 2 dnů.
Pokuty za prodlení: 10 Kč/kniha/den
Kompletní znění Knihovního řádu a Ceníku k nalezení na tomto odkazu



V čem mi pomůže online katalog?

Online katalog knihovny umožňuje kromě vyhledávání titulů také prodlužování a rezervaci, které je
dostupné po přihlášení. K přihlášení do online katalogu je nutná osobní registrace v knihovně. Jak na
první přihlášení do katalogu a podrobný návod k práci s online katalogem je k nalezení zde.



Kde naleznu závěrečné práce?

Závěrečné práce (BP, DP, doktorské) obhájené od roku 2017 jsou veřejně dostupné k nahlédnutí v IS
VŠFS – záložka „Lidé“ a aplikace „Absolventi a závěrečné práce“.
Práce obhájené před rokem 2017 jsou k nahlédnutí v knihovně v elektronické podobě – zde prosíme
o ohlášení předem, nejlépe přes e-mail společně se seznamem prací, abychom je mohli k nahlédnutí
připravit.



Databáze ProQuest Central – popis, přístup, návod

Jedná se o jednu z největších databází článků z odborných periodik na světě. Databáze je
multioborová, takže student jakéhokoliv programu zde jistě najde spousty relevantních zdrojů. Z 95%
jsou články v AJ. Návody a podrobný popis obsahu je k nalezení zde; video návody doporučujeme
hledat na YouTube po zadání hesla „ProQuest“.



Databáze MONITORA – popis, přístup

Monitora je služba monitorující významná online média, sociální sítě, tištěná média a média
audiovizuální (televizní a rádiové stanice). Slouží ke sledování mediálního obrazu společnosti,
konkurence, výrobků, služeb. Návod na práci s databází naleznete na tomto odkazu.



Jak na práci s databází EBSCO eBooks?

Databáze a její e-knihy jsou dostupné z IS VŠFS – záložka EBSCO, odkud budete přesměrováni. Návod
na práci s databází je k nalezení zde.



Jsou v knihovně dostupná skripta a učebnice z nakladatelství EUPRESS?

Ano – v knihovně je vždy jeden výtisk prezenční (není možno půjčovat) a dále omezené množství
výtisků k vypůjčení. Upozorňujeme, že se začátkem semestru, kdy je o tyto publikace zvýšený zájem,
jsou obvyklé delší čekací doby na vyřízení rezervací.
Zároveň upozorňujeme, že z těchto školních publikací a jazykových učebnic není možné zhotovovat
kopie ve školních copy centrech.



Jsou k dispozici seznamy přírůstků ve fondu?

Ano, seznamy jsou dostupné na tomto odkazu



Je někde k dispozici přehled volných elektronických zdrojů vhodných ke studiu?

Ano, důvěryhodné volně přístupné elektronické zdroje jsou k nalezení zde



Kde se dozvím něco o citacích a přípravě ZP?

Pro informace doporučujeme navštívit tyto odkazy:
- Jak na citace
- Příprava ZP a odborných prací

