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Univerzitní knihovna

▪ Co vědět

▪ Naše služby

▪ E-zdroje



▪ budova Univerzitní knihovny (Bráfova 3)

Po–Čt  8–18

Pá 8–16

▪ otevírací doba fakultních studoven

knihovna.osu.cz – Otevírací doba

▪ sledujte nás

Kdy je otevřeno

http://knihovna.osu.cz/
https://www.facebook.com/knihovnaOU
https://www.instagram.com/knihovnaosu/
https://www.youtube.com/channel/UCKnArrdDSxBpxTK7AVB2Rjw


Jak se zaregistrovat

Za kolik?

▪ ZDARMA pro studenty a akademiky

Proč?

▪ služby Univerzitní knihovny jsou poskytovány pouze registrovaným

uživatelům

Jak a co je třeba?

▪ Online přes katalog nebo osobně při první návštěvě knihovny      

nebo fakultní studovny

– platná studentská či zaměstnanecká karta

– přihlašovací údaje do stejné jako do Portálu OU

https://katalog.osu.cz/F/?func=file&file_name=login-session


Hlavní budova Univerzitní knihovny 

Bráfova 3

Studovna J. Rupnika

(1. patro)

Půjčovna (přízemí)
S-zóna (2. patro)



Půjčovna

▪ registrace nových uživatelů

▪ absenční výpůjčky: 

půjčení, vrácení, 

prodloužení

▪ výpůjčky MVS

▪ řešení ztrát dokumentů

▪ platba kartou

▪ bibliobox



Studovna J. Rupnika

▪ volný výběr – fond J. Rupnika, 

fond FSS, produkce OU

▪ krátkodobé výpůjčky fondu FSS

▪ dokumenty MVS ke studiu na 

místě

▪ PC, internet a Wi-Fi

▪ kopírování, tisk, sken

▪ kroužková vazba, sluchátka

▪ variabilní prostor pro pořádání 

kulturních a vzdělávacích akcí

▪ Individuální studovna, kuchyňka



▪ setkávání – student – studium

▪ konferenční místnost

▪ 24 míst s notebooky

▪ 2× dataprojektor, audiotechnika

▪ prostor pro setkávání a relax

▪ kuchyňka

S-zóna



Studovny fakult 
PřF – Hladnov

PdF – Mariánské Hory

LF – Zábřeh

FF – Moravská Ostrava

FU – Mariánské Hory

http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35830


▪ 5 fakultních studoven (FU, FF, LF, PdF, PřF)

▪ více na knihovna.osu.cz – Půjčovna a studovny

▪ knihovní fond odpovídá profilu dané fakulty

▪ základní poskytované služby jsou stejné ve všech studovnách

▪ technické vybavení: PC, tisk, kopírování, skenování

▪ Wi-Fi ve všech studovnách

Fakultní studovny

https://knihovna.osu.cz/pujcovna-a-studovny/


▪ volný výběr

▪ krátkodobé výpůjčky

▪ tisk, kopírování, 

skenování

▪ sluchátka, PC, internet 

a Wi-Fi

▪ přístup k e-zdrojům

▪ vrácení knih z půjčovny 

ve studovně

Studovna Fakulty umění

https://knihovna.osu.cz/studovna-fu/


▪ volný výběr

▪ krátkodobé výpůjčky

▪ tisk, kopírování, skenování

▪ sluchátka, PC, internet 

a Wi-Fi

▪ přístup k e-zdrojům

▪ návratový box BOB

▪ vrácení knih z půjčovny    

ve studovně

Studovna Filozofické fakulty

https://knihovna.osu.cz/studovna-ff/


▪ volný výběr

▪ krátkodobé výpůjčky, 

výpůjčky na 1 měsíc

▪ tisk, kopírování, skenování

▪ sluchátka, PC, internet, 

Wi-Fi

▪ přístup k e-zdrojům

▪ návratový box BOB

▪ vrácení a vyzvednutí knih     

z půjčovny ve studovně

Studovna Lékařské fakulty

https://knihovna.osu.cz/studovna-lf/


▪ volný výběr

▪ krátkodobé výpůjčky

▪ tisk, kopírování, 

skenování

▪ sluchátka, PC, internet 

a Wi-Fi

▪ přístup k e-zdrojům

▪ návratový box BOB

▪ vrácení a vyzvednutí knih     

z půjčovny ve studovně

Studovna Pedagogické fakulty 



▪ volný výběr

▪ krátkodobé výpůjčky

▪ tisk, kopírování, skenování

▪ sluchátka, PC, internet 

a Wi-Fi

▪ přístup k e-zdrojům

▪ návratový box BOB

▪ vrácení a vyzvednutí knih     

z půjčovny ve studovně

Studovna Přírodovědecké fakulty



Vychytávky



Pohoda jako doma



1. Prezenční výpůjčky = studium ve studovně / na místě

2. Krátkodobé výpůjčky = výpůjčka přes noc nebo víkend

▪ půjčení: 2 hodiny před zavírací dobou studovny

▪ vrácení: 2 hodiny po otevření studovny 

3. Výpůjčka na 1 měsíc = výpůjčka vybraných knih ve 

studovně LF

4. Výpůjčka knih objednaných z půjčovny = výpůjčka na 

1 měsíc ve studovnách LF, PdF, PřF

Možnosti výpůjček ve studovnách



▪ počet současně vypůjčených dokumentů = 25

▪ počet požadavků na výpůjčku = 25

▪ výpůjční lhůta 1 měsíc

▪ 3× prodloužení výpůjčky o 1 měsíc

▪ 7 dní před vypršením výpůjční lhůty obdržíte „předupomínku“ na studentský 
e-mail

Kdy prodlužovat nelze:

▪ výpůjčka s překročenou výpůjční lhůtou (neprodlouženo včas aj.)

▪ uživatel vyčerpal 3 možnosti prodloužení 

▪ na výpůjčku má rezervaci jiný uživatel

.

Výpůjčky domů / pro studenty OU



Jak vracet

▪ Univerzitní knihovna (BIBLIOBOX)

▪ Studovna Fakulty umění (knihotaška)

▪ Studovna Filozofické fakulty (BOB)

▪ Studovna Pedagogické fakulty (BOB)

▪ Studovna Přírodovědecké fakulty (BOB)

▪ Studovna Lékařské fakulty (BOB)



▪ poplatek za zaslání 1. a 2. upomínky 15,- Kč, 

za zaslání 3. a 4. upomínky 70,- Kč

▪ za nedodržení výpůjční lhůty výpůjček domů = 

2,- Kč / pracovní den / dokument

▪ za nedodržení výpůjční lhůty krátkodobých výpůjček      

ze studovny = 50,- Kč / pracovní den / dokument

▪ nově můžete zaplatit sankční poplatky online přes 

platební bránu.

Poplatky



MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBA (MVS)

▪ dokumenty objednávejte po přihlášení 

do katalog.osu.cz / záložka MVS

▪ české a zahraniční dokumenty, které nejsou ve fondu 

Univerzitní knihovny

▪ formy dodání: kniha, kopie článku či kapitola knihy

▪ pro studenty a akademiky OU zdarma

Meziknihovní výpůjční služba 

(MVS)

http://katalog.osu.cz/


▪ individuální konzultace face-to-face nebo online                     

(e-mail, MS TEAMS)

▪ témata:

o efektivní vyhledávání informací pro seminární a závěrečné práce

o citování a práce s citačním manažerem Citace PRO, Zotero

o bibliometrické služby (vyhledávání v citačních databázích Scopus

a Web of Science)

▪ pro domluvení termínu individuální konzultace 

vyplňte přihlašovací formulář

Služba Objednej si knihovníka

http://knihovna.osu.cz/?id=21228


Nemůžete najít informace?

Máte dotaz týkající se služeb, fondu knihovny?

Potřebujete poradit?

Napište nám. Odpovídáme nejpozději do 2 pracovních dnů.

e-mail: zeptejteseknihovny@osu.cz

Služba Zeptejte se knihovny

mailto:zeptejteseknihovny@osu.cz


Služba Kde najdu



▪ oborové databáze ezdroje.osu.cz

▪ plné texty článků a knih

▪ dostupné pro studenty a akademiky OU

▪ přístup z počítačů OU nebo z domova (vzdálený přístup)

▪ prohledávání všech databází přes multivyhledávač EDS 

(Ebsco Discovery Service) eds.osu.cz

E-zdroje knihovny

http://ezdroje.osu.cz/
https://knihovna.osu.cz/vzdaleny-pristup/
http://eds.osu.cz/


Cool vyhledávač

http://eds.osu.cz/


▪ české a zahraniční e-knihy z různých vědních oborů

eknihy.osu.cz

▪ e-knihy můžete číst online, stahovat nebo tisknout      

(dle podmínek vydavatele)

▪ přístup přes katalog nebo přes multivyhledávač EDS

E-knihy

28

eknihy.osu.cz
http://katalog.osu.cz/
http://eds.osu.cz/
https://knihovna.osu.cz/27806/bookport/
https://knihovna.osu.cz/27806/bookport/


▪ databáze VŠ kvalifikačních prací OU včetně plných 

textů

▪ studenti a pracovníci OU mají rozšířený přístup do 

digitální knihovny Kramerius

▪ Po přihlášení přes eduID (Ostravská univerzita + jméno a heslo 

do Portálu OU) mohou využít rovněž díla nedostupná na trhu 

(vydaná do r. 2002 u knih a u časopisů do r. 2011).

▪ Přístup ke knihám vydaným v letech 2003 – 2007, které jsou 

nedostupné na trhu, získáte ve studovně Jacquese Rupnika, 

studovnách FF, PdF a PřF.

▪ Kramerius 5 DNNT je k dispozici pouze pro online čtení. Není 

možné stahování, kopírování, tisk.

A další e-zdroje

https://portal.osu.cz/wps/portal/dipl


▪ citační nástroje

o Citace PRO (přihlašovací údaje jako do Portálu OU)

o Zotero (volně dostupný citační manažer)

▪ nástroj pro akademické psaní

o Writefull - pokročilá korektura anglických textů

Nástroje pro citace

a akademické psaní

https://www.citacepro.com/
https://www.zotero.org/
https://knihovna.osu.cz/25583/writefull/
https://www.citacepro.com/
https://www.zotero.org/
https://knihovna.osu.cz/25583/writefull/


Katalog v mobilu

http://knihovna.osu.cz/20606/mobilni-katalog-uk/


Těšíme se na vás! ☺

Mapa

Kontaktujte nás

pujcovna@osu.cz

Po–Čt  8–18

Pá 8–16

Bráfova 3, 701 03 Ostrava

597 091 204 (půjčovna)

https://www.google.cz/maps/place/Univerzitn%C3%AD+knihovna+Ostravsk%C3%A9+univerzity/@49.840001,18.2869602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4713e33014916561:0xfa9664b88b03d351!8m2!3d49.840001!4d18.2891489
mailto:pujcovna@osu.cz

