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SLUŽBY PRO VÁS
Nepůjčujeme jen knihy. V Univerzitní knihovně si Vás hýčkáme. Nabízíme
Vám ideální prostředí pro studium (individuální a týmové studovny), kvalitní
technické zázemí (čtečky e-knih, tablety, dataprojektory, interaktivní
tabule) a chytré rady k nezaplacení (pomoc při rešerších, konzultace aj.)!
VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
Knihy, e-knihy, časopisy, normy, bakalářské a diplomové práce, čtečky e-knih,
iPady, notebooky … půjčíme Vám zkrátka leccos! O tom, na jak dlouho a za
jakých podmínek, se dočtete v našem knihovním řádu, popřípadě Vám to
rádi prozradíme u výpůjčních pultů.
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Nenašli jste v našem katalogu knihu, kterou nutně potřebujete? Nebojte,
nenecháme Vás v tom. Knihu pro Vás vypůjčíme z jiné knihovny a Vy se o nic
nemusíte starat, jen si knihu přijít za pár dní vyzvednout.
INFORMAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁZEMÍ
Jdeme s dobou a proto u nás žádné lístkové katalogy
nenajdete. Namísto nich Vám nabízíme on-line
katalog ALEPH a celou řadu moderních technických
vychytávek! Posuďte sami: interaktivní tabule,
dataprojektory, samoobslužný systém půjčování
knih apod.)!
TÝMOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNY
Dobře víme, jak důležité je studijní prostředí.
Proto u nás vedle klasických studoven naleznete
ještě individuální studovny, kde Vás nebude
nikdo rušit, a týmové studovny, kde se s přáteli
můžete se zápalem pustit do týmových projektů
a brainstormingu!
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SLUŽBY PRO VÁS
KONZULTAČNÍ SLUŽBY A REŠERŠE
Dáváme Vám k dispozici naše chytré hlavy a naše informační dovednosti.
Víme, kde a jak hledat informace, které potřebujete. Naučíme to i Vás!
Poradíme Vám, jak provádět rešerše odborné literatury nebo kde snadno
najdete zdroje pro Vaše seminární práce.
TISKOVÉ SLUŽBY
Ve všech našich knihovnách můžete kopírovat, tisknout a skenovat! Rovněž
umíme svázat Vaše bakalářské a diplomové práce.
BIBLIBOXY
Snažíme se Vám usnadňovat život co to jde a proto Vám spolu se Studijní
a vědeckou knihovnou nabízíme možnost vracení knih do biblioboxů!
Aktuálně jich máme už šest a najít je můžete například i na vlakovém nebo
autobusovém nádraží. Kompletní přehled naleznete na našem webu.

A to nejlepší nakonec! Studujete-li
na Západočeské univerzitě, registraci
u nás v knihovně Vám provedeme
zcela zdarma. Stačí Vám k tomu jen
Vaše JIS karta.
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SNADNO NAJDETE, CO HLEDÁTE
U nás v knihovně snadno najdete, co hledáte! Díky Summonu to nikdy
nebylo snazší. Jak jste zvyklí z Googlu, naťukáte do vyhledávací lišty, co
hledáte, a obratem dostanete výsledky vyhledávání napříč knihovním
katalogem, databázemi a dalšími elektronickými zdroji.
SUMMON
http://summon.zcu.cz
S naším discovery systémem prohledáváte z jednoho místa naše předplacené
databáze, časopisy, e-knihy, digitální knihovnu i knihovní katalog!
ON-LINE KATALOG ALEPH
http://aleph.zcu.cz
Náš tradiční knihovní katalog, kde si vedle vyhledávání dokumentů můžete
prodloužit Vaše výpůjčky.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA
http://dspace.zcu.cz
V naší digitální knihovně vedle odborných článků zaměstnanců Západočeské
univerzity, časopisů a sborníků, najdete i plné texty bakalářských a diplomových

prací obhájených od roku 2012.

TIP! I když nenajdete knihu, kterou
hledáte, na regálu ve volném výběru,
nevzdávejte se a podívejte se do online
katalogu ALEPH - leckdy máme od knih
více kopií, jen je z prostorových důvodů
musíme uchovávat v našich skladech.
Rádi Vám je odtud doneseme.
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ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
Předplácíme pro Vás špičkové zahraniční databáze, díky nimž můžete
snadno sledovat nejnovější vědecké výzkumné trendy! Navíc využívaní
zahraniční odborné literatury dodá Vašim seminárním a bakalářským
pracím na serióznosti a vážnosti a z Vás udělá premianty ročníku.

3+1 DŮVOD, PROČ VYUŽÍVAT EIZ:
1. rychlý a snadný přístup
2. aktuální vědecké informace
3. efektivní vyhledávání
+

vše on-line i od Vás z domova!

CO VLASTNĚ EIZ JSOU?
Váháte, co si pod označením elektronické
informační zdroje představit? Máme pro Vás
malou nápovědu: bibliografické, plnotextové
a faktografické databáze, elektronické
knihy, elektronické časopisy, online sborníky
z konferencí, online normy aj.
PŘÍSTUP K EIZ
Přístup k EIZ je možný z počítačů na ZČU. A protože brzy zjistíte, jak vynikající
a vševědoucí tyto zdroje jsou, jistě uvítáte, že přistupovat k nim můžete i od
Vás z domova prostřednictvím Shibbolethu.
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ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
PŘEHLED NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH EIZ
Na začátku vyhledávání doporučujeme vyzkoušet náš SUMMON. Nebudete-li
s výsledky vyhledávání spokojeni, využijte přímo některou z námi nabízených
databází. Mrkněte na krátký přehled nejužívanějších EIZ:
MULTIOBOROVÉ DATABÁZE - KAŽDÝ SI NAJDE TO SVÉ!
EBSCO, ProQuest, Science Direct, Springer Link

EIZ PRO TECHNIKY

EIZ PRO HUMANITNÍ OBORY

IEEE Xplore
ACM – Digital Library
Wiley Online Library
EIZ PRO PRÁVNÍKY

JSTOR
Sage
Cambridge Journals
Oxford Journals
eHRAF

HeinOnline
ASPI
Codexis Academia

EIZ PRO EKONOMY
OECD iLibrary
GMID
EconLit with Fulltext
Firemní monitor

EIZ PRO ZDRAVOTNÍKY
Nursing Ovid
Wiley Online Library

KDE EIZ HLEDAT:
SUMMON (http://summon.zcu.cz)
web knihovny, sekce EIZ (http://www.knihovna.zcu.cz)
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ODBORNÉ KNIHOVNY ŠITÉ VÁM NA MÍRU
Abychom mohli co nejlépe reagovat na Vaše přání a požadavky, zřídili jsme
celkem pět odborných knihoven. Každá z knihoven je profilována pro jiný
obor studia a umístěna tak, abychom Vám byli po ruce. Najděte si tu svou
knihovnu! Věříme, že se u nás budete cítit jako doma.

VYBERTE SI VAŠI
KNIHOVNU!

KNIHOVNA BORY
FILOZOFICKÁ A PRÁVNICKÁ KNIHOVNA
PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA
KNIHOVNA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
EKONOMICKÁ KNIHOVNA
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KNIHOVNA BORY
Knihovna v kampusu na Borech ještě voní novotou. Čeká tu na Vás moderní
zařízení, výborné technické zázemí, individuální a týmové studovny a když
na Vás padne únava, tak i pohodlná relaxační zóna s kavárnou! Také se zde
pořádají všelijaké kulturní akce, takže určitě zavítejte.
ZAMĚŘENÍ FONDU

KNIHOVNA BORY

technicky orientovaná literatura, ekonomie,
společenské vědy, umění

adresa:
Univerzitní 18, Plzeň

EXTRA SLUŽBY

kontakt:
+ 420 377 637 755
pujcbor@uk.zcu.cz

- kvalitní technické zázemí (interaktivní
tabule, k zapůjčení notebooky, iPad, čtečky,
dataprojektory aj.)
- samoobslužné půjčování knih
- individuální, týmové a noční studovny
- projekt Rozečti.se
- relaxační zóna (gauče a křesla, kavárna)
- stream zpravodajství Čt24
- kulturní akce (výstavy, promítání dokomentů aj.)

otevírací doba:
Po-Čt 8.00-20.00
Pá 8.00-15.00

KONZULTAČNÍ HODINY
čtvrtek 13:00-15:00 nebo jindy po domluvě
VYZKOUŠEJTE ON-LINE KURZ RYCHLÉHO ČTENÍ
Filozofická a právnická knihovna, Pedagogická knihovna a Knihovna
Bory Vám nabízí bezplatný základní on-line kurz rychlého čtení
Rozečti.se, který Vám může dopomoci k větší efektivitě při práci
a studiu!
Absolvováním tohoto kurzu zvýšíte efektivitu čtení, odbouráte stres
a ušetříte čas.
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FILOZOFICKÁ A PRÁVNICKÁ KNIHOVNA
Přímo v srdci Plzně najdete útulnou knihovnu s domácí atmosférou určenou
především humanitně zaměřeným studentům. Tady stres neznají! Vedle
množství knih, dvou týmových studoven a relaxační klubovny tu na Vás
čekají naše věčně usměvavé knihovnice.
ZAMĚŘENÍ FONDU
FILOZOFICKÁ A PRÁVNICKÁ
KNIHOVNA

literatura k oborům studovaným
na Právnické a Filozofické fakultě

adresa:
sady Pětatřicátníků 16, Plzeň

EXTRA SLUŽBY

kontakt:
+ 420 377 637 744
pujcpra@uk.zcu.cz

- 2 týmové studovny
- relaxační klubovna
- půjčování čteček
- projekt Rozečti.se

otevírací doba:
Po-Čt 8.00-20.00
Pá 8.00-15.00

KONZULTAČNÍ HODINY
úterý 8:00-9:00 a čtvrtek 9:00-11:00

FILOZOFICKÁ A PRÁVNICKÁ KNIHOVNA
SE DOČASNĚ PŘESTĚHOVALA
Filozofická a právnická knihovna se dočasně přestěhovala do
Jungmannovy ulice 1. Knihovnu naleznete ve 4. nadpodlaží. Nabízíme
zde pro Vás všechny služby jako jindy. Neošidíme Vás.
Po předpokládaném skončení rekonstrukce v prosinci 2016 se Filozofická
a právnická knihovna nastěhuje zpět do původních prostor.
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PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA
Pedagogická knihovna se pyšní nejobsáhlejším fondem knih, takže snadno
uspokojí i ty nejnáruživější čtenáře. Samozřejmě i tady naleznete pestrou
sbírku časopisů a k ruce Vám tu jsou kopírky a další technika. Knihovna sídlí
ve dvou budovách, ale ať už zavítáte do kterékoli z nich, ošizeni nebudete!
ZAMĚŘENÍ FONDU

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA

pedagogika, psychologie, geografie,
dějiny a další společenské i přírodní
vědy, technika

adresa:
Klatovská 51, Plzeň
kontakt:
+ 420 377 637 733
pujcped@uk.zcu.cz

EXTRA SLUŽBY
- týmová studovna
- dětský koutek
- půjčování čteček
- projekt Rozečti.se
- prodej kancelářských potřeb

otevírací doba:
Po-Čt 8.00-20.00
Pá 8.00-15.00

KONZULTAČNÍ HODINY

STUDOVNA VELESLAVÍNOVA

středa 13:00-15:00

adresa:
Veleslavínova 42, Plzeň

STUDOVNA VELESLAVÍNOVA

kontakt:
+ 420 377 637 837
studvel@uk.zcu.cz

Součástí Pedagogické knihovny je
také studovna ve Veleslavínově ulici.
Budoucí učitelé tu najdou nejen
klidné studijní zázemí, ale i bohatou
studijní literaturu z oborů historie,
geografie, chemie, literatury, češtiny
a ruštiny.

otevírací doba:
Po-Čt 8.00-18.00
Pá 8.00-15.00
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KNIHOVNA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Náš benjamínek mezi knihovnami. Ačkoli jde o nejmenší a nejmladší knihovnu,
najdete tu ke studiu velmi dobré zázemí. Vedle budoucích zdravotních
sestřiček a ošetřovatelek tu můžete potkat i plno zajímavých lidí. Chodí sem
hlavně za časopisy, internetem, možností tisku a odbornou literaturou.
KNIHOVNA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZAMĚŘENÍ FONDU
odborná literatura k oborům
Ergoterapie, Všeobecná sestra,
Porodní asistentka, Fyzioterapie,
Radiologický asistent a Ochrana
veřejného zdraví

adresa:
Sedláčkova 31, Plzeň
kontakt:
+ 420 377 637 788
pujckzs@uk.zcu.cz
otevírací doba:
Po-Čt 8.00-18.00, Pá 8.00-15.00

EKONOMICKÁ KNIHOVNA V CHEBU
Kdo navštěvuje obory Ekonomické fakulty v Chebu jistě ocení, jak šikovně po
ruce leží naše nedávno zrekonstruovaná chebská knihovna. Z učeben stačí
udělat pár kroků, aby se Vám naskytl pohled na regály přetékající odbornou
ekonomickou literaturou! Technické zázemí je tu samozřejmostí.
ZAMĚŘENÍ FONDU
ekonomie, marketing, účetnictví,
management, obchod a služby,
podniková ekonomie, jazyky
a další.
KONZULTAČNÍ HODINY
středa a čtvrtek 9:00-11:00

EKONOMICKÁ KNIHOVNA V CHEBU
adresa:
Hradební 22, Cheb
kontakt:
+ 420 377 637 766
pujceko@uk.zcu.cz
otevírací doba:
Po-Čt 8.00-18.00, Pá 8.00-12.00
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DALŠÍ PRACOVIŠTĚ
Od roku 2014 jsme se rozrostli o dvě nová oddělení. Díky nim jsou naše služby
pro Vás opět o něco pestřejší. V Oddělení tiskových služeb Vám mimo jiné
nabízíme svázání Vašich bakalářských a diplomových prací a v prodejnách
Vydavatelství si zase můžete rozšířit knihovničku o odborné knihy!

VYDAVATELSTVÍ
Přijďte si vybrat z široké nabídky skript,
odborné literatury, sborníků a propagačních
materiálů ZČU! K dispozici jsou Vám
prodejny a výdejní místa v Plzni a v Chebu!
Publikace můžete rovněž zakoupit v e-shopu
na adrese:

VYDAVATELSTVÍ
adresa:
Univerzitní 18, Plzeň
kontakt:
+420 377 631 950
vydavatel@uk.zcu.cz
e-hop:
https://e-shop.zcu.cz

https://e-shop.zcu.cz/

ODDĚLENÍ TISKOVÝCH SLUŽEB
Kolegyně z Oddělení tiskových služeb Vám
rády okopírují, naskenují a vytisknou, co si
jen budete přát! To není vše. Profesionálně
a levně tu svážeme Vaše kvalifikační práce
(bakalářky, diplomky či disertace)!
Najdete nás v přízemí Fakulty strojní
v místnosti UU 109. Těšíme se na Vás.
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ODDĚLENÍ
TISKOVÝCH SLUŽEB
adresa:
Univerzitní 18, Plzeň
kontakt:
+420 377 631 653
tisk@uk.zcu.cz
otevírací doba
Po-Pá 7:00-15:00

V KNIHOVNĚ TO ŽIJE!
Chtěli bychom pro Vás být víc, než jen obyčejnou univerzitní knihovnou,
kam si chodíte půjčovat skripta na výuku. Přijďte se přesvědčit. U nás
se můžete setkávat s přáteli, poznávat nové zajímavé lidi, navštěvovat
kulturní akce a bavit se s knihovníky!
MÍSTO SETKÁVÁNÍ
Knihovnu netvoří jen stohy knih. Potkáte tu plno zajímavých lidí. Vaše
kolegy, vyučující i nás knihovníky. Tak třeba knihovnice Alena dobývá
svět z divadelních prken, Jindra závodně koulí na bowlingových drahách
a kolegyně Hanka se podílí na organizaci Juniorfestu.
VÝSTAVY, PROMÍTÁNÍ A MNOHÉ DALŠÍ
Chceme Vás překvapovat, inspirovat, bavit.
Pořádáme originální výstavy, promítání
dokumentů a mnoho dalšího. Buďte
u toho s námi!
PROJEKT ROZEČTI.SE
O on-line kurzu rychlého čtení jsme již
psali na str. 10. Co říkáte, zapojíte se?
INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Po celý akademický rok pořádáme řadu
kurzů a školení, díky nimž pro Vás studium
bude daleko jednodušší. Sledujte náš
facebook a nic Vám neunikne!
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UŽITEČNÉ KONTAKTY A ODKAZY
NESTYĎTE SE NÁS KDYKOLI OBRÁTIT
Jsme tady přece pro Vás! Oslovit nás můžete prostřednictvím mailu,
telefonem nebo se stavte v knihovně. Rádi Vás uvidíme.
e-mail: knihovna@uk.zcu.cz
NA WEBU MÁTE INFORMACE PĚKNĚ PO RUCE
Na webu knihovny zjistíte vše podstatné. Například otevírací dobu jednotlivých
knihoven, kontakty, přesné umístění našich biblioboxů, aktuality apod.
http://www.knihovna.zcu.cz
PŘIPOJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Chcete být v obraze, co se v knihovně aktuálně děje? Mít všechny horké
novinky z první ruky? Připojte se k nám na facebooku, je nás tu už přes tisíc!
https://www.facebook.com/ukzcu
KNIHOVNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Také nemáme rádi papírování a byrokracii. Ale někdy
to bez ní bohužel nejde. Na webu najdete knihovní
a organizační řád, kde si můžete přečíst podmínky
půjčování knih, informace o našich službách apod.
http://www.knihovna.zcu.cz/about
VYHLEDÁVEJTE Z JEDNOHO MÍSTA
Tohle stojí za zopakování. U nás můžete vyhledávat
studijní literaturu stejně snadno jako v Googlu.
Hledejte v SUMMONU!
http://summon.zcu.cz
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