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PŮJČOVNA 

Výpůjční služby, registrace 
Meziknihovní výpůjční služby 
PC s katalogem pro objednávky 
a rezervace 

0 
přízemí 

S-ZÓNA 
Obývák, relax, kuchyňka 
Konzultace Objednej si knihovníka 
Prostor pro akce, 24 míst,  
notebooky, dataprojektor 

2 
patro 

STUDOVNA J. RUPNIKA 
Studijní prostory, Knihovna J. Rup-
nika, fond FSS, Publikační činnost 
OU, Repro služby, PC, kroužková 
vazba, relax zóny, kuchyňka 

1 
patro 

 

 SKLAD ČASOPISŮ −1 
 patro 

SKLAD KNIH 3–5 
patro 

 PŮJČOVNA 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

ABSENČNÍ VÝPŮJČKA  
25 knih domů (studenti OU) na 1 měsíc 
3× prodloužení, pokud není rezervace jiným uživatelem 

PREZENČNÍ VÝPŮJČKA 
dokument ke studiu pouze ve studovně 

PREZENČNÍ/KRÁTKODOBÁ VÝPŮJČKA  
k vypůjčení krátkodobě přes noc / přes víkend 
vypůjčení možné 2 hodiny před zavírací dobou studovny,  
nutno vrátit 2 hodiny po otevření studovny  

ONLINE PŘÍSTUP DO KATALOGU  katalog.osu.cz 

vyhledávejte knihy v katalogu, základní/pokročilé vyhledá-
vání, dle autora / názvu / klíčového slova 

objednávka = kniha je k dispozici; po přihlášení a objed-
nání si ji vyzvedněte do 7 pracovních dnů v půjčovně nebo 
ve fakultní studovně (LF, PřF, PdF). Místo vyzvednutí zadej-
te při objednávce. 

rezervace = kniha je půjčená, po jejím vrácení vás informu-
jeme e-mailem; knihu si vyzvedněte do 7 pracovních dnů  
v půjčovně 

prodloužení výpůjční lhůty dokumentu = po přihlášení do 
katalogu, záložka Moje konto 

Univerzitní knihovna = prostor (nejen) ke studiu. 

Zdarma REGISTRACE pro studenty a zaměstnance OU, 
v půjčovně, studovnách i online přes katalog.osu.cz /
záložka Moje konto,   videonávod. 

BIBLIOBOX 
dostupný 24/7 

snadné a rychlé vrácení knih půjčených v půjčovně 

před vchodem do knihovny, ul. Bráfova 3 

nejpozději následující pracovní den bude výpůjčka ode-
čtena z vašeho čtenářského konta 

http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=34594&id=444&osoba=pujcovna%28zav%29osu%28tec%29cz
mailto:zepteteseknihovny@osu.cz
https://knihovna.osu.cz/
http://knihovna.osu.cz/pujcovna/
https://knihovna.osu.cz/s-zona/
https://knihovna.osu.cz/studovna-casopisu/
http://katalog.osu.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VtPBEXZ5aTQ
http://katalog.osu.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VtPBEXZ5aTQ


KDE NÁS NAJDETE 

CITACE PRO & ZOTERO 

efektivní nástroje pro tvorbu citací 

generování a ukládání citací, vkládání do Wordu 

nabízejí tisíce zahraničních citačních stylů včetně 
české normy ČSN ISO 690 

citacepro.com 
 

zotero.org 

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (tisk, kopírování, sken) 

ONLINE SLUŽBY KNIHOVNY 

online časopisy a e-knihy 

důležitý zdroj informací pro studium  

dostupné 24/7 

přístup z počítačů OU nebo přístup z domova  

– přihlášení stejné jako do Portálu OU  

seznam e-zdrojů najdete na ezdroje.osu.cz 

EDS / Ebsco Discovery Service 

vyhledávejte ve více e-zdrojích najednou 

po přihlášení jsou k dispozici plné texty článků a knih 
ke stažení a tisku 

generování citací a propojení s citačními manažery  
eds.osu.cz 

E-KNIHY 

české (Portál, Karolinum) a zahraniční tituly 

Bookport – online knihovna českých e-knih 

dostupné 24/7 v katalogu či e-zdrojích 

možnost stahování, tisk kapitol, prohledávání textu 
více na eknihy.osu.cz 

E-zdroje KNIHOBOX VE STUDOVNÁCH 

KONZULTACE, ŠKOLENÍ, EXKURZE 

INFOLEKCE – 2x ročně na téma Efektivní vyhledávání  
v e-zdrojích a Citace a jak na ně  

individuální konzultace Objednej si knihovníka, zdarma, 
osobně v knihovně nebo online 

semináře dle požadavků fakult 

exkurze „Pod pokličkou knihovny“ 

více knihovna.osu.cz/konzultace-skoleni-exkurze/  

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS) 

zdarma pro studenty a pracovníky OU 

dokumenty z fondů jiných knihoven objednávejte přes 
katalog.osu.cz / záložka MVS 

české a zahraniční dokumenty (knihy, články) 

možnost vracet knihy z půjčovny ve fakultních studovnách 

výpůjčka odečtena z vašeho čtenářského konta ihned po 
vrácení 

lze využít i návratový box „BOB“ před vchodem jednotlivých 
studoven, nejpozději následující pracovní den bude výpůjč-
ka odečtena z konta 

VYCHYTÁVKY 

audioknihy, sluchátka, špuntomat, kendama 

nabíječky a kabely micro USB, powercube, prodlužky 

kroužková vazba, řezačka, plackovač, flipchart  

relax zóny, sedačky, křesílka, individuální studovny 

kuchyňky pro přípravu kávy a čaje v patrech 

videonávody jak na katalog, EDS a Citace PRO  

https://www.facebook.com/knihovnaOU
https://www.instagram.com/knihovnaosu/
https://www.citacepro.com/
https://www.citacepro.com/
https://www.zotero.org/
https://www.citacepro.com/
https://knihovna.osu.cz/reprograficke-sluzby/
http://eds.osu.cz/
http://ezdroje.osu.cz
http://eds.osu.cz
https://knihovna.osu.cz/27806/bookport/
http://eknihy.osu.cz
https://knihovna.osu.cz/21228/objednej-si-knihovnika/
https://knihovna.osu.cz/konzultace-skoleni-exkurze/
https://knihovna.osu.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzba/
http://katalog.osu.cz
https://knihovna.osu.cz/25363/videonavody/
http://cit.osu.cz/20474/eduroam/
https://www.youtube.com/channel/UCKnArrdDSxBpxTK7AVB2Rjw

