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eLektronické informační zdroJe
Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou oborové a multiobo-
rové online databáze, jež v sobě zahrnují plné texty ověře-
ných publikací, odborných časopisů, e-knih, statistických dat 
a studií. K práci s elektronickými zdroji slouží metavyhledá-
vač EBSCO Discovery Service umístěný na webových strán-
kách knihovny.
Databáze EIZ jsou přístupné v rozsahu IP adres UJEP (knihov-
na, studovny fakult, učebny, kolej a budovy univerzity). Abe-
cední seznam všech dostupných zdrojů naleznete na strán-
kách knihovny v sekci elektronické zdroje.
V případě využívání EIZ z domova je nutné si zřídit vzdálený 
přístup. Návod naleznete na webu knihovny.

samoobsLUžné VyPůJčoVání a náVrat 
dokUmentů 
Vědecká knihovna UJEP vlastní jako jediná v Ústeckém kraji 
tzv. self-check, samoobslužné zařízení nabízející čtenářům 
samostatně si půjčit či vrátit knihy. Self-Check je umístěn ve 
volném výběru knihovny. Knihovna nabízí také využití návrato-
vého automatu, který umožňuje vracet knihy kdykoli, 24 ho-
din, 7 dní v týdnu.

kULtUrní a VzděLáVací akce
Vědecká knihovna UJEP nabízí celou řadu kulturních a vzdě-
lávacích akcí. V průběhu roku jsou pořádána autorská čtení 
se zajímavými autory. Pravidelně bývají v knihovně instalová-
ny různé výstavy a také každý měsíc uvedeno nové výtvar-
né dílo.
Ze vzdělávacích akcí pořádá knihovna pravidelná školení a se-
mináře edukačního charakteru týkající se elektronických infor-
mačních zdrojů, zpracování rešerší, psaní kvalifikačních prací. 
Pro studenty prvních ročníků jsou vždy na začátku zimního se-
mestru pořádány krátké vstupní kurzy informační výchovy.

Vědecká knihovna UJEP obdržela ocenění Knihovna roku 
2013 za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku 
v moderně koncipované budově knihovny.

PřiJďte do knihoVny si číst, stUdoVat a tráVit 
VoLný čas.

oteVírací doba
Pondělí–Čtvrtek: 8:00–20:00
Pátek: 8:00–17:00
Sobota: 8:00–12:00



Vědecká knihovna J. E. Purkyně vznikla roku 2013 sloučením 
pěti fakultních knihoven. Sídlí v nově postavené budově na 
sloupech v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické 
a informační služby na UJEP; působí zde Evropské dokumen-
tační středisko, které zpřístupňuje publikace Evropské unie. 
V prostorách knihovny se nachází i knižní fond Rakouské 
knihovny, který zpřístupňuje široké veřejnosti na tři tisíce svaz-
ků rakouské literatury. V knihovně je k dispozici 212 studij-
ních míst, 29 počítačů, čtyři studovny, Wi-Fi připojení. 

knihoVna nabízí tyto sLUžby:
■  výpůjční služby absenční a prezenční 
■  kopírování, skenování a tisk dokumentů
■  přístup k elektronickým databázím (bibliografickým, plno-

textovým)
■  informační, bibliografické a rešeršní služby
■  meziknihovní výpůjční služba
■  semináře, kurzy, školení a exkurze
■  konzultace a poradenství
■  samoobslužné půjčování a návrat dokumentů
■  půjčování čteček elektronických knih a deskových her

Jak se stát čtenářem knihoVny
Pro využívání služeb knihovny je nutné se nejprve registrovat 
u informačního pultu. Studenti a zaměstnanci UJEP se re-
gistrují na základě své čipové karty studenta/zaměstnance 
zdarma; k registraci veřejnosti a studentů U3V je třeba foto-
grafie, občanský průkaz a registrační poplatek.

Práce s kataLogem
V katalogu na adrese: arl.ujep.cz jsou uvedeny publikace, ča-
sopisy, denní tisk, CD/DVD, elektronické knihy, vysokoškolské 
kvalifikační práce, články, kartografické dokumenty, hudebni-
ny, zvukové dokumenty, videa.

Vyhledávání a půjčování dokumentů
Ve volném výběru je k dispozici 80 000 svazků uspořádaných 
dle oborů. Ostatní dokumenty jsou umístěny ve skladech. Lze 
je vyhledat pomocí zadaných klíčových slov a operátorů, další 
možností je rozšířené vyhledávání.

žádanky a rezervace
Formou žádanky přes katalog lze objednat dokumenty, které 
mají dislokaci skLad. Stačí si vyhledat záznam knihy a klik-
nout na ikonu PůJčit si. Knihy se ze skladu připravují každých 
15 minut. V případě, že dokument je vypůjčený, je možné si na 
něj vytvořit rezervaci.

ProdLUžoVání VýPůJček
Čtenář si může prodloužit výpůjčky až třikrát, a to přes své 
konto v online katalogu, nebo telefonicky, emailem.
Prodloužit lze pouze výpůjčky, na které není jiným čtenářem 
vytvořena rezervace.

čtenářské konto
Poskytuje ucelený přehled o výpůjčkách, žádankách, rezerva-
cích a dluzích.

PoPLatky z ProdLení
V případě nevrácení vypůjčeného dokumentu včas je poplatek 
z prodlení 1 Kč / 1 den / 1 publikace.

tyPy VýPůJček
Publikace je možné si vypůjčit ABSENČNĚ: tzn. odnést si je 
domů, nebo PREZENČNĚ (knihy označené červeným pruhem 
v horní části hřbetu): lze půjčit pouze ke studiu v prostorách 
volného výběru.
Většina knih je k zapůjčení na jeden měsíc, vysokoškol-
ská skripta na půl roku, elektronické čtečky a deskové hry 
na týden.
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