Knihovna VŠE
Centrum informačních
a knihovnických služeb (CIKS)

Kde nás najdete

Využít můžete ústřední knihovnu CIKS v areálu VŠE na Žižkově
(mezanin Staré budovy, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3, bus
135, zastávka „Náměstí Winstona Churchilla“, tram 5, 9, 15 nebo
26, zastávka „Husinecká”) a Knihovnu Jižní Město (Ekonomická
957, Praha 4, bus 177, zastávka „Volha”).
Žižkov

Jižní Město

Pondělí

09:00–19:00

10:30–18:30

Úterý

08:00–19:00

08:30–16:30

Středa

08:00–19:00

10:30–18:30

Čtvrtek

08:00–19:00

10:30–18:30

Pátek

08:00–18:00

08:30–16:30

Jak se stát čtenářem

Při první návštěvě knihovny se registrujte u výpůjčního pultu
na Žižkově nebo na Jižním Městě. Studenti, učitelé a zaměstnanci VŠE k registraci potřebují platnou školní identifikační kartu,
doklad totožnosti a 20 Kč. Externí uživatelé knihovny si zároveň
s registrací nechají vyrobit identifikační kartu. Po registraci můžete využívat všechny služby i prostory obou knihoven.

Jak si půjčit literaturu

Knihy půjčujeme na měsíc nebo na týden, výpůjčky lze 2x
prodloužit. Některé knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu
studiu.

reference only.

V katalogu po kliknutí na název knihy zjistíte, zda a kde je kniha
dostupná. Knihy ze skladu si lze objednat nebo rezervovat, knihy ve volném výběru ve studovnách si najdete podle hřbetního
štítku (na obrázku 658.8FOR). Pozor, knihy budou dostupné
v té knihovně, u níž kliknete na „Objednat“, (první sloupec na
obrázku výše). Najednou si můžete půjčit 20 knih (studenti
a zaměstnanci VŠE), resp. 5 knih (externí uživatelé knihovny). Měsíční a týdenní výpůjčky si můžete 2x prodloužit, a to
osobně, v katalogu, mailem (prodluz@vse.cz) nebo telefonicky
(224 095 581). Prodlužovat lze pouze před uplynutím výpůjční
lhůty. Knihy rezervované jiným uživatelem nelze prodloužit. Při

knihovna.vse.cz

překročení výpůjční lhůty účtujeme poplatky z prodlení 3 Kč/
den u měsíčních výpůjček, 5 Kč/den u týdenních (krátkodobých)
a 50 Kč/den u prezenčních. Před uplynutím výpůjční doby vás
upozorníme mailem, že je třeba knihy prodloužit nebo vrátit.

Jak si půjčit noviny nebo časopis

Papírové noviny a časopisy jsou dostupné ve studovnách
k prezenčnímu studiu, nepůjčujeme je domů. Starší ročníky si
lze u obsluhy vyžádat ze skladu. Mnoho časopisů je dostupných
také elektronicky v předplácených databázích.

Jak se dostat k elektronickým textům

Předplácíme desítky elektronických informačních zdrojů.
Najdete v nich články z desítek tisíc titulů novin a časopisů (např.
Hospodářské noviny, Economist, Wall Street Journal a další,
z vědeckých časopisů např. Journal of Economic Literature, Journal
of Finance, MIS Quarterly, Accounting Review, ...), velké množství
elektronických knih, statistická data, právní předpisy nebo data
o firmách. Poskytujeme přístup do světově nejlepších citačních
rejstříků Web of Science a Scopus, kde můžete hledat, které vědecké
texty jsou nejvíce citované. Přehled zdrojů je dostupný na adrese
knihovna.vse.cz/zdroje. U každého zdroje je stručně popsáno, co
obsahuje. Pro přístup z počítačů mimo školu používejte webovou
stránku knihovna.vse.cz/zdroje: po kliknutí na název vybraného
elektronického zdroje z počítače mimo školu se zde přihlásíte
uživatelským jménem a heslem do InSIS. Pak můžete využívat téměř
všechny elektronické zdroje dostupné na VŠE.

Tisk, kopírování, skenování

Ke zhotovení kopií pro vlastní potřebu lze využít:
● samoobslužnou kopírku v knihovně na Žižkově
● 2 síťové tiskárny v knihovně na Žižkově a 1 na Jižním Městě
● knižní a stolní skener v knihovně na Žižkově a stolní skener
na Jižním Městě

Naše knihovna nejsou jen knihy

Pravidelně pořádáme semináře, na kterých vás naučíme správně
citovat nebo vyhledávat. Přehled seminářů najdete na stránkách
knihovna.vse.cz/seminare. Využít můžete i řadu dalších služeb
– meziknihovní výpůjčky, konzultace, rešerše a další.

Nebojte se zeptat

Pro obecné dotazy na provoz a služby knihovny nám napište na
knihovna@vse.cz, nebo zavolejte na číslo 224 095 581. Prodlužujte na prodluz@vse.cz (den před uplynutím výpůjční doby), rezervujte na rezerv@vse.cz. Odborné dotazy zodpovíme my nebo
jiná z českých knihoven prostřednictvím služby Ptejte se knihovny.

knihovna@vse.cz  

+420 224 095 581

