Krok správným směrem

KNIHOVNICKÉ
A INFORMAČNÍ SLUŽBY
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY
NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE
Knihovnické a informační služby na VŠE
zajišťuje Centrum informačních
a knihovnických služeb (CIKS).

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. Studenti a zaměstnanci mohou využívat všechny knihovny a studovny VŠE. Studentům prvního ročníku doporučujeme Studijní knihovnu 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.

PŘEHLED KNIHOVEN, KONTAKTŮ
A OTEVÍRACÍ DOBY CIKS

Knihovna Žižkov (centrální knihovna)

Studijní knihovna Jižní Město

(mezanin Staré budovy, nám. W. Churchilla 4, Praha 3)
knihovna@vse.cz | tel.: 224 095 581

(suterén budovy B, Ekonomická 957, Praha 4)
knihovnaJM@vse.cz | tel.: 224 094 397

 	

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9:00–19:00
8:00–19:00
8:00–19:00
8:00–19:00
8:00–18:00

https://knihovna.vse.cz

 	

pondělí
10:30 –18:30
úterý	 8:30 –16:30
středa
10:30 –18:30
čtvrtek
10:30 –18:30
pátek	 8:30 –16:30

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

SLUŽBY CIKS
Všechny služby knihoven mohou využívat
pouze registrovaní uživatelé. Registrovat
se můžete u výpůjčního pultu v knihovně
na Žižkově nebo na Jižním Městě.

stránek https://knihovna.vse.cz/zdroje, a to z počítačů
ve škole (bez přihlášení) i mimo školu (po přihlášení
uživatelským jménem a heslem do školní sítě).

Půjčování literatury

Umožňujeme samoobslužné zhotovení kopií pro vlastní potřebu a tisk na síťových tiskárnách umístěných
v knihovně.

Půjčíme vám domů (absenčně) nebo do studoven (prezenčně) odborné knihy i cizojazyčnou beletrii, skripta,
časopisy a denní tisk.

E-zdroje
Zajišťujeme pro vás přístup do desítek elektronických
informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy,
elektronické knihy). Elektronické zdroje jsou dostupné ze

Kopírování, skenování, tisk

Vzdělávání
Pořádáme semináře, na kterých vás naučíme správně
citovat nebo vyhledávat, poradíme při řešení konkrétních odborných zadání.

REGISTRACE
Při první návštěvě knihovny se registrujte
u výpůjčního pultu na Žižkově nebo na
Jižním Městě. Uživatelem knihovny se
může stát každý občan ČR nebo cizí státní
příslušník starší 15 let po předložení platných
dokladů.

K registraci budete potřebovat:
platnou školní identifikační kartu a
doklad totožnosti (občanský průkaz)
poplatek za registraci: 20 Kč.
Po registraci můžete využívat všechny služby i prostory
obou knihoven. Bez registrace můžete využít jednorázo-

vý vstup do studovny na Žižkově nebo na Jižním Městě,
opravňující k prezenčnímu studiu a k samoobslužnému
kopírování. Interní uživatelé mohou bez registrace využívat elektronické informační zdroje VŠE.
Přihláškou a podepsáním Prohlášení uživatele se zavazujete, že budete plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky
z prodlení a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knih. Registraci je nutné pravidelně obnovovat:
pro studenty VŠE je platná 1 akademický rok, obnovuje
se vždy na začátku dalšího akademického roku (v září).
Při obnově registrace nesmíte mít žádné finanční ani
věcné závazky vůči knihovně.

UŽITEČNÉ ODKAZY
https://knihovna.vse.cz/zdroje
Přístup k elektronickým informačním zdrojům

https://library.vse.cz
Souborný katalog VŠE

https://knihovna.vse.cz/literatura-k-predmetum
Literatura k předmětům vyučovaným na Jižním Městě

https://knihovna.vse.cz
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JAK SI PŮJČIT LITERATURU
Knihy k vypůjčení na 1 měsíc domů (absenčně) si
můžete objednat v Souborném katalogu VŠE. S platnou registrací si po přihlášení do katalogu můžete
literaturu objednávat, rezervovat a prodlužovat. Informace o svém čtenářském kontě najdete pod tlačítkem
UŽIVATEL. Knihy si vyzvednete u výpůjčního pultu
v knihovně, ze které jste si je objednali.
Dokumenty s lokací Točná, Točná (CDMS) a Chris
Tame Library jsou dostupné do 15 pracovních dnů.
Knihy ve studovně si najdete v policích podle číselného a barevného značení na štítku v dolní části
hřbetu knihy. Barva štítku spolu s číslem označuje
zaměření knihy, za číslem jsou uvedena ještě první
tři písmena z příjmení autora nebo z názvu knihy.
Knihy pro absenční výpůjčku (krátkodobá, na
1 měsíc) ze studoven na Žižkově nebo Jižním Městě
si vypůjčíte u služby u vchodu do studovny.

Knihy ke studiu ve studovně (prezenční) si lze na
Žižkově pouze výjimečně vypůjčit domů, tzv. přes
noc. Na Jižním Městě výpůjčky přes noc neposkytujeme. Prezenční knihy jsou v horní části hřbetu
označeny červeným štítkem (= STOP).
Časopisy jsou pouze prezenční, starší ročníky si můžete u služby ve studovně objednat ze skladu. Je třeba vyplnit objednací lístek, titul je potom dodán ze
skladu do studovny na Žižkově nebo ze skladu do
studovny na Jižním Městě do 20 minut, ze skladu na
Točné zpravidla do 15 pracovních dnů (uživatel je informován e-mailem). Umístění jednotlivých výtisků
je uvedeno v Souborném katalogu VŠE (položka dílčí
knihovna u konkrétního ročníku).
Knihy vám půjčíme, pokud nemáte vůči knihovně
finanční závazky ani závazky věcné (nevrácené knihy s překročenou výpůjční lhůtou).

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČNÍ LHŮTY
Výpůjční lhůtu si můžete prodloužit, pokud kniha není
rezervována pro dalšího čtenáře. Prodloužení je možné provést on-line v Souborném katalogu VŠE (pokud
ještě neuběhla výpůjční lhůta), telefonicky (Žižkov:
224 095 581, Jižní Město: 224 094 397), osobně u výpůjčního pultu nebo e-mailem na prodluz@vse.cz (nejméně
1 den před uplynutím výpůjční doby). Krátkodobé vý-

půjčky mohou být 2x automaticky prodlouženy v případě, že kniha nebude rezervována a na uživatelském kontě nebudou evidovány nevrácené knihy s překročenou
výpůjční dobou a neuhrazené poplatky.
Při pozdním vrácení jsou účtovány poplatky z prodlení dle platného Ceníku.

VRACENÍ VYPŮJČENÉ LITERATURY
Vypůjčené dokumenty lze vrátit u výpůjčního pultu
nebo do Biblioboxu. Materiály vypůjčené ve Studijní
knihovně na Jižním Městě je možné vracet v knihovně
na Žižkově, a opačně. Knihy jsou do původní knihovny

odváženy zpravidla 1x týdně. Knihy čekající na přesun je
možné si vypůjčit na místě dočasného uložení, v katalogu jsou označeny přesunuje se.

UPOMÍNKY
Tři dny před uplynutím výpůjční doby vás e-mailem
upozorníme na její konec. Služba není garantována
a její případný výpadek nezakládá nárok na storno
nebo snížení poplatků. Při překročení výpůjční lhůty
vám začíná nabíhat zpozdné podle platného Ceníku.
Zároveň vám automaticky zašleme zašleme čtyři upomínky na e-mailovou nebo kontaktní adresu uvede-

https://knihovna.vse.cz

nou při registraci, z toho 2. až 4. upomínka se odesílá
vždy i v tištěné podobě. Trvá-li prodlení déle než 54
pracovních dnů, právní oddělení VŠE zasílá doporučeně předžalobní výzvu. Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému vyrovnání závazků uživatele
může VŠE chránit svá práva u soudu. Výše poplatků je
uvedena v Ceníku.
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