Manuál pro půjčování knih ze školní knihovny
Knihovna se nachází v budově na Křížkovského ulici 6
1. Nejprve je nutné, aby se uživatel zaregistroval v knihovně.
2. Registraci provede knihovník při první výpůjčce v knihovně a je třeba mít s sebou aktivní čip
(jedná se o stejný čip sloužící ke vstupu do budov školy).
3. K vyhledávání publikací a obhájených absolventských prací (dále jen "AP") je možné využít
elektronickou databázi knihovny na stránkách školy www.caritas-vos.cz v odkaze Servis
studentům/ Knihovna. Sem se může každý uživatel přihlásit podle stejného klíče jako při
přihlašování do Moodle.
4. Publikaci je možné vyhledat tímto způsobem: a) uživatel zná autora či celý název a pak jej
vepíše do příslušné kolonky b) jestliže chce vyhledat publikaci týkající se určité oblasti, pak
použije zástupného znaku. Tím je *hvězdička. Např. hledá-li uživatel publikaci z oblasti
bezdomovectví, pak použije zástupný znak *klíčové slovo či část slova hledané oblasti (ale
např. i autora) a opět zástupný znak*, tj. *bezdomo*.
5. Načte se kompletní nabídka publikací, které obsahují slovní základ "bezdomo".
6. Požadované tituly si uživatel vyhledá v knihovně sám, popř. ve spolupráci s knihovníkem.
Všechny vyhledané publikace předá knihovníkovi k zaevidování výpůjčky. Standardní výpůjční
doba je třicet dnů. U publikací, které slouží jako učebnice, je možno prodloužit tuto dobu po
dohodě s knihovníkem na deset měsíců, nejdéle však do konce školního roku. Přes velké letní
prázdniny se publikace nepůjčují. Maximální počet půjčených publikací a AP je deset.
7. Zapůjčené publikace je uživatel povinen vrátit ve stanoveném termínu. Jestliže tak není
schopen z objektivních důvodů učinit (nemoc, praxe apod.), je třeba s předstihem nejméně
1 dne požádat knihovníka o prodloužení výpůjční doby osobně v knihovně nebo na e-mailové
adrese katerina.horakova@caritas-vos.cz. Doba prodloužení je obecně 1 týden, na základě
domluvy však může být i delší.
8. Evidenci vrácení publikace a zpětné zařazení do knihovny provádí výhradně knihovník.
9. Studenti můžou také využívat elektronické knihy, nebo odkazy na ně. Ty jsou zveřejněny v IS/
Dokumenty/ Knihovna.
10. Uživatelé jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat jej.

