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návod k použití 

registrace 
Pro uživatele z UK- Pro registraci je nutné předložit ISIC včetně platného kupónu 
na daný akademický rok a vyplnit papírovou přihlášku na výpůjčním pultu. 
Registrace je bezplatná. 

Pro uživatele mimo UK- Pro registraci je nutné zřídit si průkaz externího uživatele 
a vyplnit papírovou přihlášku na výpůjčním pultu. 
Více na http:/ /www.cuni.cz/UK-2480.html. 

Registrovat se stačí pouze v jedné z knihoven Filozofické fakulty. 

potřebujete knihu/časopis/skripta ... ? 
Na webové stránce: http:/ /katalog.cuni.cz je k dispozici centrální katalog UK. 
Pomocí údajů zadaných do "Vyhledávání" lze vyhledávat požadovaný doku
ment. Katalog je rovněž volně přístupný na kioscích před výpůjčním pultem, 
v červeném volném výběru a PC studovně . V kolonce "Exempláře" jsou uvedeny 
knihovny, které dokument vlastní. Kliknutím na "Knihovna Jana Palacha" zobrazí
te, kolik exemplářů v knihovně máme, kde jsou uloženy a zda jsou aktuálně k dis
poziCI. 

Pokud si přejete půjčit čtečku elektronických knih, napište do Vyhledávání 
"čtečky". 

Pokud nenajdete v elektronickém katalogu dokumenty z fondu Slovanského se
mináře vydané před rokem 1995, je možné, že je najdete v lístkovém katalogu 
(červená studovna, u vchodu do PC studovny). 

kde dokument najdu? 
Po otevření odkazu "Exempláře" v katalogu si pomocí údaje "Sbírka" zjistíte, 
v jakém podlaží se dokument nachází. Konkrétní umístění v regálu volného 
výběru značí "Signatura" (Signatura-2 slouží pro interní potřeby knihovny) . 
Dokumenty v jednotlivých signaturách jsou řazeny abecedně. 

Pokud je v kolonce "Sbírka" uvedeno "Sklad" nebo "Trezor" vytvořte si po
žadavek prostřednictvím katalogu (viz dále) . 

Sbírka 
červená studovna 
Modrá studovna 
Zelená studovna 
Beletrie 

Patro 
-1 
o 
1 

nad PC studovnou 

Signatury 
o- 19.9 
2-69.9 
7-99.9 
BIO, BEL, HRY, KOR, PAM, PAR 
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typy výpůjček a výpůjční lhůta 
Běžná výpůjčka I. a 111. (bez puntíku nebo sklad) - 1 měsíc 
Běžná výpůjčka ll. (zelený puntík) - 3 měsíce 
Prezenční výpůjčka (růžový puntík) -do 12:00 následujícího pracovního dne 
Grantová výpůjčka - na dobu trvání grantu + 1 O měsíců pro jeho řešitele 

Absenčně nelze půjčovat závěrečné kvalifikační práce, časopisy a vybrané 
staré dokumenty. 

Datum vrácení si můžete zkontrolovat ve svém čtenářském kontě (přihlášení -> 
Výpůjčky). Před koncem výpůjční doby obdržíte e-mail s upozorněním. 

půjčování a vracení dokumentů 
Půjčování- Pomocí selfchecku v červené studovně nebo na výpůjčním pultu. 
K vypůjčení je nutné mít ISIC nebo průkaz. 

Vracení- Výpůjčky lze vrátit v otevírací době na výpůjčním pultu nebo vhozením 
do biblioboxu, který je umístěn před vchodem do knihovny. 

čtenářské konto 
Přihlášení na webové stránce katalogu: http:/ /katalog.cuni.cz/ -> Přihlášení- UK 
nebo Přihlášení- ostatní (pro externí uživatele). 

požadavek 
Dokument ze skladu - přihlásíte se do čtenářské konta -> vyhledáte dokument 
->v sloupci Akce vyberete Požadavek a potvrdíte. Dokument bude připraven do 
30 minut. 

Vypůjčený dokument- přihlásíte se do čtenářské konta -> vyhledáte dokument 
-> v sloupci Akce vyberete Požadavek a potvrdíte 

O připraveném dokumentu budete informováni e-mailem. Vyřízené požadavky 
jsou k vyzvednutí na výpůjčním pultu. 

potřebujete prodloužit výpůjčky? 
Výpůjčky lze prodlužovat, není-li vytvořena rezervace. Maximální doba výpůjčky 
je zpravidla 3 měsíce. 

Přes čtenářské konto: přihlašte se -> zvolte Výpůjčky -> nahoře vyberte 
Prodloužit vše nebo Prodloužit vybrané 

Výpůjčky můžete prodloužit i osobně na výpůjčním pultu, telefonicky nebo 
e-mailem. 
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zpozdné a jak ho zaplatit 
Běžná výpůjčka- 2 Kč/den 
Studijní výpůjčka- 2 Kč/den 
Prezenční výpůjčka - 5 Kč/hod 

Pokud je na kontě neuhrazená pokuta, nelze si půjčovat další dokumenty. 

Zpozdné můžete zaplatit osobně na výpůjčním pultu nebo převodem dlužné částky 
na číslo účtu: 85631011/0100 variabilní symbol pro zpozdné v KJP 871001, specifický 
symbol: ID číslo osoby, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení. 

meziknihovní výpůjční služby 
Jestliže Vámi požadovaný dokument nemá žádná z knihoven na Filozofické fakultě 
ve svém fondu, můžete využít meziknihovní výpůjční službu (MVS) nebo mezinárodní 
meziknihovní výpůjční službu (MMVS). Prostřednictvím těchto služeb Vám požadovaný 
dokument zajistíme. 

Více informací najdete na adrese: http:/ /knihovna.ff.cuni.cz 
(pod nabídkou "Služby") 

tisk, kopírování, skenování 
Pro tiskové služby je nutné mít na uživatelské kartě (ISIC, ITIC, externí průkaz) nabitý 
kredit. Pro tisk je třeba se přihlásit na počítač a dokumenty odesílat do tiskárny nazvané 
\ \ffsq02\SafeQ. 

Externí uživatelé mohou se svým průkazem pouze kopírovat a skenovat. Tisknout mohou 
pouze po přihlášení na účet knihovny službou v PC studovně. Tisk se platí hotově. 

Podrobné návody k jednotlivým činnostem jsou umístěny v PC studovně. 

přihlašování do PC 
Uživatelé z UK: Pomocí loginu a hesla jako do SIS. 
Login je nutné uvádět ve formě písmen, ne číslic. 

Externí uživatelé: Externí uživatelé se do PC přihlásit sami nemohou. Přihlásí Vás obsluha 
PC studovny nebo jiný knihovník. 

přihlášení do PC nefunguje? 
Postupujte podle uvedených bodů a zkuste se přihlásit znovu. 

1) Zkontrolujte jazykové nastavení klávesnice (levý Shift + Alt) 
2) Přes kiosek si v CAS obnovte heslo do CAS (může zůstat stejné) 
3) Obrafte se na službu v PC studovně 



nabíjení kreditu pro tiskové služby 
V PC studovně je nabíječko kreditu umístěno no stěně po pravé straně hned za 
dveřmi (min. nobíjená částko je 5Kč). 

Další nabíječko je umístěno vedle výtahu naproti hlavnímu vchodu (min. nobíje
ná částko je 1 O Kč). 

Kredit do menzy nelze použít k tiskovým službám. 

elektronické informační zdroje (EIZ) 
Univerzito Karlovo předplácí široké spektrum EIZ, ke kterým se můžete přihlásit buď 
přímým přístupem z počítačů v knihovně nebo prostřednictvím Wi-Fi Eduroam. 
Z prostor mimo univerzitu se lze přihlásit vzdáleným nebo institucionálním přístu
pem zadáním přihlašovacích údajů pro CAS. Externí uživatelé mohou EIZ využívat 
pouze prostřednictvím knihovních PC. 

Portál EIZ: http:/ /ezdroje.cuni.cz 
Slouží jako rozcestník mezi zpřístupňovanými EIZ no UK. Lze v něm vyhledávat 
el. databáze, el. časopisy, e-knihy, články a další odborné texty o prohledávat 
obsah univerzitního repozitáře. 

Vyhledávač elektronických časopisů: http:/ /ecasopisy.cuni.cz 
Vyhledávač elektronických knih: http:/ /eknihy.cuni.cz 

Veškeré informace o EIZ Vám poskytne službo v PC studovně. 

připojení na Wi-Fi 
FFree: Wi-Fi v červené studovně o no galerii (nezabezpečená síf, připojení bez 
heslo) 
Eduroam: celouniverzitní zabezpečená síf, do sítě je třeba se přihlásit: 

login: IDcislouzivatele@cuni.cz heslo: nastavuje se přes CAS (heslo pro eduroam) 

týmová studovna 
Knihovno disponuje týmovou studovnou vybavenou audiovizuální technikou, stu
dovnu je možné rezervovat přes e-mail nebo osobně na recepci. 

Aktuální obsazenost viz http:/ /bit.ly/KJP-tymova-studovna. 

potřebuji si odložit zavazadla 
Před vchodem do knihovny jsou samoobslužné skříňky, které se otevírají pomocí 
studentské karty ISIC. Pokud ISIC nefunguje, no recepci si můžete zapůjčit kartu 
náhradní. Skříňko je zamčená, pokud svítí červeně. Objemnější zavazadlo mohou 
být uschováno do roletové šatny, kterou obsluhuje recepce. Boxy o šatno mojí 
stejnou otevírací dobu jako knihovno, neslouží tedy jako úschovna přes noc. 

Otevírací doba: Po - čt 8:00- 20:00; pá 8:00- 18:00; so - ne ZAVŘENO 
web: www.kjp.ff.cuni.cz facebook: www.facebook.com/kjpffuk 
instagram: www.instagram.com/knihovnapalach 
Telefon recepce: +420 221 619 418 Telefon výpůjční pult: +420 221 619 338 E-mail: kjp@ff.cuni.cz 
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