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Dotazy a připomínky nám pište na:  
knihovna@osu.cz 
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      Pá  8-16 

Bráfova 3, 701 03 Ostrava 

597 091 204 (půjčovna) 

knihovna.osu.cz 

ONLINE SLUŽBY KNIHOVNY 

online časopisy a e-knihy 

důležitý zdroj informací pro studium, vědu a výzkum 

dostupné 24/7 

přístup z počítačů OU nebo přístup z domova  

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 

eknihy.osu.cz 

E-zdroje 

bibliometrie (citační metriky WOS/Scopus, poradenská 
služba 

analytické nástroje pro hodnocení VaV (InCites, SciVal) 

e-zdroje pro podporu VaV (WOS, Scopus, ERIH Plus) 

elektronické publikování (DOI) 

otevřený přístup 

PODPORA VĚDY A VÝZKUMU 

KONZULTACE, ŠKOLENÍ, EXKURZE 

INFOLEKCE – 2x ročně na témata vyhledávání, citování, 
citační manažery, e-knihy, typografie, bibliometrie 

semináře ve spolupráci s VaV, Poradenským centrem 

semináře a exkurze dle požadavků fakult 

individuální konzultace Objednej si knihovníka 

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

nabízíme také využití prostor knihovny pro pracoviště OU 

rešerše zpracováváme na základě elektronické objed-
návky; formulář na webu knihovny 

pouze pro akademické pracovníky 

NABÍDKA REŠERŠÍ 

KNOS / knihovní objednávková služba 
Univerzitní knihovna zajišťuje nákup dokumentů pro pra-
covníky všech pracovišť OU.  

Druhy dokumentů: knihy, časopisy, sborníky, noty, CD, 
e-časopisy, e-knihy (pouze s institucionální licencí—nelze 
zakoupit s licencí pro individuálního uživatele). 

Návrhy na nákup dokumentů zadávejte prostřednictvím 
KNOS (přihlášení stejné jako do Portálu OU, záložka Infor-
mační systémy).  

Nákup těchto dokumentů je financován z prostředků vaše-
ho pracoviště nebo grantu. Objednávky vystavené na zá-
kladě těchto návrhů jsou schvalovány schvalovatelem 
(vedoucí pracoviště, řešitel grantu) a správcem rozpočtu 
v IS Magion. 

predátorské publikování, problém a prevence 

nástroje pro podporu prevence plagiátorství (Turnitin, 
CrossRef Similarity Check) 

citační nástroje (Citace PRO, Zotero, Mendeley)  
a nástroje pro podporu akademického psaní (Writefull) 
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VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

ABSENČNÍ VÝPŮJČKA  

100 knih domů 
3 měsíce 
3× prodloužení o 6 měsíců, pokud není rezervace jiným 
uživatelem 
dlouhodobá výpůjčka dokumentu na 5 let, platí pro 
1 exemplář daného titulu 
při nedodržení výpůjční lhůty zasíláme upomínky,  
1. a 2. upomínka e-mailem, 3. a 4. upomínka vnitřní poš-
tou 

PREZENČNÍ VÝPŮJČKA 

dokument ke studiu pouze ve studovně 

PREZENČNÍ/KRÁTKODOBÁ VÝPŮJČKA 

k vypůjčení krátkodobě přes noc / přes víkend 

 

Služby 

BIBLIOBOX 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS) 

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

české a zahraniční dokumenty (knihy, články), které nemá-
me ve fondu knihovny 

zdarma 

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 

NÁVRATOVÝ BOX „BOB“ 

dostupný v době otevření budov fakult 

snadné a rychlé vrácení knih z půjčovny ve všech fakult-
ních studovnách 

před vchodem do jednotlivých studoven 

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

Registrace pro zaměstnance OU zdarma, nutno předložit 
zaměstnaneckou kartu v půjčovně, studovnách a také onli-
ne přes katalog.osu.cz /záložka Moje konto, videonávod. 

OBJEDNÁVKA KNIH 

Kontaktní pracovník – objednávky knih:  

Mgr. Denisa Tkačíková, tel. 597 091 236. 

OBJEDNÁVKA ČASOPISŮ / PŘEDPLATNÉ 

Kontaktní pracovník – objednávky časopisů:  

Mgr. Zuzana Bartošová, tel. 597 091 239. 

OBJEDNÁVKA E-KNIH 

Bc. Šárka Kostecká, tel. 597 091 212. 

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-
návce si ji vyzvedněte do 7 pracovních dnů v půjčovně ne-
bo  ve fakultní studovně (LF, PřF, PdF). Místo vyzvednutí 
zadejte při objednávce. 

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

prodloužení výpůjčky dokumentu – po přihlášení do kata-
logu, záložka Moje konto 

KDE NÁS TAKÉ NAJDETE 

PLÁN KNIHOVNY  
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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 

pro napojení  seznamu  studijní literatury ze STAGu na 
záznamy v katalogu knihovny uvádějte  u jednotlivých 
záznamů literatury ve STAGu  ISBN / ISSN  / ČNB (číslo 
národní bibliografie u starších dokumentů) 

dle uvedených identifikátorů dojde k propojení záznamů 

STUDIJNÍ LITERATURA VE STAGU 
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