PÁR DALŠÍCH TIPŮ

PROVOZNÍ DOBA & KONTAKTY

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY
| dokumenty lze prodloužit:
→ v online katalogu přes Můj účet
→ telefonicky
→ e-mailem
→ osobně v knihovně

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PORUBA
17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba
597 324 574 (půjčovna – UK 121)
597 324 566 (studovna – UK 219)

| dokumenty nelze prodloužit:
→ po překročení výpůjční lhůty
→ rezervované dokumenty
→ po vyčerpání max. počtu prodloužení
(knihy je nutné fyzicky přinést na kteroukoliv
pobočku na tzv. přepůjčení)
| 3 dny před koncem výpůjční lhůty je zaslána 		
e-mailem předupomínka (později i 1. a 2. upomínka)
CITACE PRO PLUS
| citační manažer, přístup zdarma
| více na webu knihovny → knihovna.vsb.cz
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
| velká čtecí lupa → studovna v Porubě a na EKF
| předčítač
→ studovna v Porubě, na EKF a FBI
VKLAD HOTOVOSTI NA STUDENTSKOU KARTU
| na všech pobočkách knihovny
| finanční prostředky jsou vloženy na Účet služeb,
ze kterého lze hradit reprografické služby, poplatky
a pokuty v knihovně
REVALIDACE PRŮKAZU
| typ Standard, ISIC, ALIVE Student a ITIC
| na pobočkách EKF a FBI
RESET HESLA
| v případě zapomenutí/zablokování hesla
| na kterékoli pobočce knihovny, zdarma

PORUBA
pondělí–středa
čtvrtek
pátek

PŮJČOVNA
8:00–17:00
10:00–17:00
8:00–15:30

STUDOVNA
8:00–18:00
10:00–18:00
8:00–15:30

EKONOMICKÁ FAKULTA
Sokolská třída 2416/33, Ostrava-město
597 322 154 (půjčovna – A 1227)
597 322 157 (studovna – A 1305)
EKF
pondělí–středa
čtvrtek
pátek

PŮJČOVNA
8:00–16:00
10:00–16:00
8:00–15:30

STUDOVNA
8:00–16:00
10:00–16:00
8:00–15:30

POBOČKA FAST
(Poruba)
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
(Poruba)

POBOČKA EKF
(centrum)

KDE NÁS NAJDETE
POBOČKA FBI
(Výškovice)

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Lumírova 630/13, Ostrava-Výškovice
597 322 807 (místnost LB 313)
FBI
pondělí–středa
čtvrtek
pátek

PŮJČOVNA A STUDOVNA
8:00–11:30
12:30–15:30
ZAVŘENO
8:00–11:30
12:30–15:30

FAKULTA STAVEBNÍ
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba
597 321 334 (místnost A 104)
FAST
pondělí–středa
čtvrtek
pátek

PŮJČOVNA A STUDOVNA
8:00–11:30
12:30–15:30
ZAVŘENO
8:00–9:30
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PRŮVODCE
KNIHOVNOU

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

DALŠÍ SLUŽBY

PODPORA STUDIA A VÝZKUMU

ABSENČNÍ
| int. student
| int. doktorand
| zaměstnanec
| externí student
| externí uživatel

půjčování dokumentů domů
30 ks na 1 měsíc, 2x prodloužení
100 ks na 2 měsíce, 2x prodloužení
100 ks na 2 měsíce, 5x prodloužení
10 ks na 1 měsíc, 1x prodloužení
5 ks na 1 měsíc, 1x prodloužení

ČTEČKY E-KNIH pro registrované interní
uživatele, k dispozici ve studovně
v Porubě a na pobočkách EKF, FBI
a FAST, půjčení zdarma

PREZENČNÍ

pouze na místě (ve studovně)

VÍKENDOVÁ

ze studoven

KURZY INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI
| Rande s knihovnou
| Citace správně a rychle
| Jak napsat závěrečnou práci
| Přednášky pro diplomanty a doktorandy
| Jak pracovat s informacemi
| Jak zpracovávat bibliografické citace
| Autorský zákon a Creative Commons

MEZIKNIHOVNÍ
VÝPŮJČNÍ
SLUŽBA
		

zajištění literatury z fondu jiné
knihovny
→ výpůjčka nebo kopie článku
→ požadavek přes Můj účet
v online katalogu

A NĚCO NAVÍC

ONLINE KATALOG
WEB

katalog.vsb.cz

VYHLEDÁVÁNÍ

jednoduché i rozšířené,
informace o dostupnosti
a lokaci dokumentů

PRODLOUŽENÍ po přihlášení v záložce Můj účet
VÝPŮJČKY
OBJEDNÁVKA

dokumentů ze skladu v Porubě

REZERVACE

vypůjčených dokumentů (5 Kč/ks)

| špuntomat (studovna v Porubě),
| půjčování kalkulaček, nabíječek
		 i kabelů k mobilům (studovna
v Porubě a na EKF),
| Druhá šance pro knihy – daruj knihu,
vezmi si knihu (výpůjční oddělení
v Porubě)

FONDY
TIŠTĚNÉ ZDROJE
| knihy, skripta, sborníky, časopisy
| vysokoškolské kvalifikační práce (studovna v Porubě)

DVA BIBLIOBOXY,
NÁVRATOVÁ SKŘÍŇKA

E-ZDROJE
| databáze
| normy

UMÍSTĚNÍ

| EDS

VÝHODY

před budovou knihovny
v Porubě a EKF v centru,
skříňka v budově FBI ve Výškovicích
nonstop vracení, odepsání dokumentů
z konta uživatele vždy následující
pracovní den

| DSPACE

dostupné z webu knihovna.vsb.cz
vyhrazené počítače na všech
pobočkách kromě EKF
centrální vyhledávání
v elektronických zdrojích knihovny
→ knihovna.vsb.cz
digitální repozitář vysokoškolských
kvalifikačních prací a publikační
činnosti VŠB-TUO

Na koho se obrátit?
Bc. Vendula Němcová
vendula.nemcova@vsb.cz
tel. 597 324 574
REZERVACE PC UČEBEN V PORUBĚ
malá učebna
| 12 studijních míst včetně PC
| připojení k datové i elektrické síti
| wi-fi
| dataprojektor s promítacím plátnem

velká učebna
| 18 studijních míst včetně PC
| připojení k datové i elektrické síti
| wi-fi
| dataprojektor s promítacím plátnem
Jak si učebnu rezervovat?
tel. 597 324 574 (výpůjční oddělení v Porubě)
knihovna@vsb.cz
WEB		

knihovna.vsb.cz

E-MAIL		

knihovna@vsb.cz

INSTAGRAM

instagram.com/knihovnavsb

FACEBOOK

facebook.com/knihovnavsb

BLOG		

bloguk.vsb.cz

