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KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE
Informace pro studenty prvního ročníku bakalářského studia

Knihovny VŠE
Síť knihoven a studoven VŠE tvoří:
Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS)
Knihovna Žižkov (centrální knihovna)
Studijní knihovna Jižní Město (SKJM)
Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci
Příruční knihovny kateder a dalších pracovišť VŠE

Nabídku všech služeb, přehled informačních zdrojů, aktuální provozní dobu, kontaktní informace a řadu dalších užitečných
informací najdete na webových stránkách CIKS http://ciks.vse.cz.
Studenti a zaměstnanci mohou využívat všechny knihovny a studovny VŠE. Studentům prvního ročníku doporučujeme Jižní
Město, kde je především k dispozici základní i doporučená literatura k předmětům vyučovaným v prvním ročníku a obsáhlá
kolekce zdrojů pro intenzivní studium jazyků.

STUDIJNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ MĚSTO
Areál VŠE na Jižním Městě, Ekonomická 957, 148 01 Praha 4, Zastávka MHD Volha, autobus 177 nebo 193.
Suterén budovy B – od vchodu do budovy VŠE průchodem v přízemí mezi budovami A a B, hned za průchodem po schodech
dolů, vstup do spojovací chodby knihovny je napravo od výtahu (patro 0), vstupní dveře do studovny č. 0158.

Provozní doba

Kontakt

Pondělí:
Úterý–čtvrtek:
Pátek:

Telefon hlavní studovna: 224 094 397
E-mail:
knihovnaJM@vse.cz
www stránky:
http://skjm.vse.cz

9:00 –18:00
8: 00 –18:00
8:00 –16:00

Vstup / registrace
Do knihovny je vstup možný pouze s platnou školní identifikační kartou. Veškerá agenda spojená s identifikačními kartami
se vyřizuje pouze na Žižkově na pracovišti „Helpdesk“ Výpočetního centra (http://vc.vse.cz/sluzby/helpdesk/).
Pro využívání služeb knihovny včetně možnosti půjčovat si knihy domů je nezbytné se v knihovně nejprve zaregistrovat
a zaplatit registrační poplatek 20 Kč. Při registraci musíte předložit platný doklad totožnosti, multifunkční identifikační
kartu a vyplnit Přihlášku a Prohlášení uživatele. Registrovat se můžete v knihovně na Jižním Městě (doporučujeme) nebo
na Žižkově, registrace platí pro obě knihovny a je platná jeden akademický rok.

Studovny
SKJM je rozdělena do dvou studoven – hlavní a jazykové. Studovny jsou bezbariérové a přístupné handicapovaným
studentům se všemi druhy i stupni postižení. Provoz studoven se řídí ustanoveními Řádu knihovnických a informačních
služeb VŠE v Praze, Provozním řádem SKJM a aktuálním Ceníkem služeb.

http://ciks.vse.cz
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Hlavní studovna
Hlavní studovna je základním pracovištěm SKJM poskytujícím následující služby:
Absenční výpůjčky ze skladu SKJM nebo z volného výběru ze studoven. Výpůjční doba se řídí statusem jednotky uvedeným v Souborném katalogu VŠE:
„na jeden měsíc“ (35 dnů) – možno 2x prodloužit
„krátkodobá“ (1 týden) – možno 2x prodloužit
Uživatel musí mít platnou identifikační kartu a při prvním vstupu do knihovny se musí zaregistrovat.
Publikace k absenčnímu vypůjčení ze skladu a studoven SKJM si uživatelé knihovny objednávají předem v Souborném
katalogu VŠE (http://library.vse.cz), vyzvednout si je lze zpravidla do 30 minut. Publikace z volného výběru si vyhledají
přímo na polici ve studovně a předají je knihovnici u výpůjčního pultu k evidenci.
Prezenční studium fondu umístěného ve volném výběru ve studovně. Odborný fond studovny doplňují encyklopedie,
slovníky, atlasy, ročenky, sbírky zákonů, vyhlášky a další přehledové publikace uložené v příruční knihovně studovny.
Noviny a časopisy – výběr základních deníků a časopisů všeobecného i odborného zaměření. Podrobnější údaje o jednotlivých titulech, jejich umístění a dostupnosti starších ročníků jsou uvedeny v Souborném katalogu VŠE.
Poradenská a informační služba při vyhledávání informací.
Seznamy základní akreditované literatury pro první ročník – http://skjm.vse.cz/zakladni-literatura.
Studovna je vybavena počítači s připojením na internet, určenými primárně pro práci s elektronickými informačními
zdroji a Souborným katalogem VŠE, dvěma skenery a síťovou tiskárnou, na kterou lze dokument k tisku odeslat z každého počítače v síti školy.

Jazyková studovna
Jazyková studovna je určena k rozvíjení jazykových znalostí studentů všech ročníků formou individuálního studia i nad
rámec povinné výuky. K tomuto účelu nabízí studovna následující služby:
Knihovna jazykové literatury – knihovní fond této studovny tvoří cizojazyčné publikace, učebnice, doplňková četba,
slovníky a encyklopedie, dále také cizojazyčné noviny a časopisy a další materiály kateder k jazykové výuce.
Seznamy akreditované literatury pro jazykové studium – http://skjm.vse.cz/jazyky.
Nabídka multimediálních nosičů pro studium jazyků.
Audiotechnika – audio přehrávače a nabídka audiokazet s jazykovými kurzy. Studovna umožňuje individuální povinné
poslechy podle požadavků jazykových kateder.
Satelitní příjem – tři satelitní přijímače umožňují příjem cizojazyčných televizních stanic, převážně programů zpravodajského charakteru.
Počítačové vybavení – 20 počítačů s přístupem na internet, možnost práce s elektronickými informačními zdroji a interaktivní výuky jazyků s použitím CD ROM/DVD.
Datový projektor, možnost prezentací a projekce.
Studenti se zdravotním handicapem mají v jazykové studovně vyhrazené bezbariérové pracovní místo. K dispozici je počítač
se zvětšovací kamerovou lupou.

Provozní řád studoven SKJM
1. Přístup do studoven je povolen interním a externím uživatelům knihovny po předložení multifunkční identifikační karty
(dále jen MIK).
2. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studoven odložit kabáty, bundy a objemnější zavazadla v centrální
šatně v budově A, příruční tašky a batohy lze uložit i do uzamykatelných skříněk v prostorách knihovny. Klíče se půjčují
v hlavní studovně a musí být vráceny při každém opuštění SKJM.
3. Do studovny je možné si vzít vlastní studijní materiály a pomůcky (např. notebook), které je třeba při příchodu ohlásit
službě ve studovně.
4. Uživatel má právo využívat k prezenčnímu studiu knihy, časopisy a další materiály ve volném výběru, publikace z příruční
knihovny a materiály uložené ve skladu knihovny.
5. Uživatel má právo si absenčně půjčovat ze studoven knihy, označené hřbetním štítkem „K“ nebo „M“. Knihu si uživatel vyhledá přímo ve studovnách, nebo si ji objedná v Souborném katalogu a vypůjčí si ji ve výpůjčním protokolu v hlavní studovně.
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6. Uživatelé studoven jsou povinni se chovat tiše a ohleduplně k ostatním a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Ve studovnách je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a konzumovat jídlo a pití s výjimkou neochucené vody v uzavíratelné lahvi.
7. S informačními materiály je uživatel povinen zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud zjistí jakékoliv poškození nebo závady, je povinen to neprodleně oznámit službě.
8. Počítače ve studovnách jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Používání počítačů se řídí příkazem rektora VŠE
č. PR 01/07: „Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze“. Uživatel
není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Za škody, vzniklé
neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný uživatel, který škodu způsobil.
9. Samoobslužné zhotovování rozmnoženin z knih, časopisů a jiných informačních pramenů s využitím zařízení knihovny
(síťová tiskárna, skener) je povoleno pouze pro vlastní potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.
10. Při odchodu ze studovny předloží uživatel na požádání službě ke kontrole veškeré vynášené materiály.
11. Porušování Knihovního řádu VŠE nebo tohoto Provozního řádu je důvodem k dočasnému nebo trvalému omezení přístupu do knihovny.
Řád knihovnických a informačních služeb na Vysoké škole ekonomické v Praze (Knihovní řád), Provozní řád, vzor Přihlášky
a Prohlášení uživatele a Ceník služeb jsou k dispozici na nástěnkách v knihovně a na http://skjm.vse.cz nebo http://ciks.vse.cz.

JAK NAJÍT LITERATURU
Vyhledáním v Souborném katalogu VŠE http://library.vse.cz, katalog nabízí možnost vyhledávání a po přihlášení i objednávání k výpůjčkám či rezervace momentálně rozpůjčených materiálů
Vyhledáním v přehledech akreditovaných předmětů na adrese http://library.vse.cz
Vyhledáním v přehledech literatury, zpracovaných knihovníky, na adresách http://skjm.vse.cz/zakladni-literatura
a http://skjm.vse.cz/jazyky
Přímým vyhledáním na regálech ve studovnách SKJM

UŽITEČNÉ ODKAZY
http://skjm.vse.cz (Studijní knihovna Jižní Město)
http://ciks.vse.cz (všechny knihovny VŠE)
http://library.vse.cz (Souborný katalog VŠE)
http://library.vse.cz/faq (často kladené dotazy – knihovní katalog, půjčování a vracení knih)
http://www.vse.cz/faq, část Knihovna (obecnější často kladené dotazy ke službám knihovny)
http://www.vse.cz/zdroje (přístup k elektronickým informačním zdrojům)
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