ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА
ЧЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інструкція для студентів

Ласкаво просимо до бібліотеки!
ВИ ТУТ ВПЕРШЕ?
Навчання в коледжі може бути важким. Однак це
набагато простіше, якщо у вас є хороша підготовка.
Бібліотека може вам допомогти.
Усі скрипти, підручники та книги можна позичити тут.
Крім того, ми надамо консультації щодо їх пошуку та
процитування.
Будемо раді, якщо ви будете проводити час у нас не
тільки між лекціями.
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Інформаційні джерела
ДЕ ВИ МОЖЕТЕ ЇХ ЗНАЙТИ?
Навчальна література є невід'ємною частиною навчання
в коледжі. Саме тому тут є бібліотека, де ви можете
позичати все необхідне для навчання.

Що ви можете позичати:
Друковані книги, скрипти, журнали, словники та
стандарти
Електронні мультидисциплінарні та спеціалізовані
бази даних
Електронні книги і журнали
Університетські дипломні роботи
Вам потрібні друковані матеріали для вивчення?
Завітайте до вашої бібліотеки!

Пошук інформації
Інформаційний
вибух,
величезна
кількість інформаційних ресурсів - все
це призводить до можливої плутанини
в пошуку відповідних навчальних
матеріалів і інформаційних ресурсів
для написання підсумкової роботи або
професійної статті.
Ми допоможемо вам з пошуком, а потім
із цитуванням літератури.

~ПОРАДА ДЛЯ
СТУДЕНТІВ~
HTTP://KNIHOVNA.CVUT.CZ/EN/RES
OURCES/INFORMATIONRETRIEVAL/WHAT-IS-IR

Вам потрібні інформаційні онлайн-ресурси?
Завітайте на наш веб-сайт.
http://knihovna.cvut.cz/en/resources/databasesoverview/information-resources-catalogue

Корисні послуги:
Книги з іншої бібліотеки – Якщо ви не можете
знайти книгу в нашій колекції, бібліотекарі можуть
позичити її для вас з іншої бібліотеки в Чехії, яка її
має.
Доставка документів в електронному вигляді – Не
можете знайти потрібну статтю в жодній із баз даних?
Не проблема. Заповніть форму та отримайте копію.
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Бібліотека представляє себе!
ДЕ НАС ЗНАЙТИ?

Центральна бібліотека
Це університетська бібліотека для всіх факультетів, їх
студентів, викладачів і співробітників.
Центральна бібліотека розташована в кампусі Дейвіце,
місцеві бібліотеки розташовані безпосередньо на
факультетах.
Пульт прокату та реєстрації - 2 поверх в буд НТК
Навчальна кімната бібліотеки – 5 поверх в буд НТК
Центральна бібліотека зосереджена на предметах, що
викладаються в кампусі Дейвіце, і в першу чергу
призначена для студентів машинобудівного факультету,
факультету будівництва, архітектурного факультету,
факультету електротехніки, факультету інформаційних
технологій, Інституту Клокнера та Інституту Масарика.

ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА
У КАМПУСІ ДЕЙВІЦЕ
ГОДИНИ РОБОТИ
МІСЦЕВА БІБЛІОТЕКА
НА ФАКУЛЬТЕТІ ТРАНСПОРТУ
ГОДИНИ РОБОТИ
МІСЦЕВА БІБЛІОТЕКА НА
ФАКУЛЬТЕТІ ЯДЕРНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ
ТЕХНІКИ
ГОДИНИ РОБОТИ
МІСЦЕВА БІБЛІОТЕКА НА
ФАКУЛЬТЕТІ БІОМЕДИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ
ГОДИНИ РОБОТИ

У бібліотеці ви знайдете скрипти, книги, журнали,
стандарти та інші інформаційні ресурси, необхідні для
навчання.
Центральна бібліотека організовує різноманітні освітні
заходи, на яких можна навчитися ефективно шукати
інформацію, цитувати літературу, обмінюватися та
систематизувати інформацію тощо.
Заходи відбуваються не лише в Дейвіце, а й у місцевих
бібліотеках. Дивіться сайт бібліотеки.
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Реєстрація та запозичення
СЕРВІСИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Реєстрація в бібліотеці
Хочете позичити книгу або скрипти? Зареєструйтес в
бібліотеці!У Центральній бібліотеці скористайтеся
касою абонементу на 2-му поверсі будівлі НТК або
зайдіть в одну з місцевих бібліотек. Реєстрація дає
право брати матеріали в усіх бібліотеках ЧВУТ.

Що потрібно для реєстрації?

Для реєстрації необхідна картка студента/працівника ЧВУТ
(ISIC/ITIC) та підпис заяви про запозичення у пульту прокату в
бібліотеці. Потім ви встановите PIN-код, за допомогою якого
ви можете позичати, продовжувати та повертати книги та
скрипти.

Опозичення книг і сценаріїв
1. Знайдіть книгу у вільному асортименті бібліотеки
та перевірте її на пульту бібліотеки. У центральній
бібліотеці ви обираєте книгу на 5-му поверсі та
реєструєте її на свій обліковий запис "Самопоміч".
2. Ви можете забронювати книгу онлайн в каталозі
бібліотеки, а потім забрати її на пульту.

Скільки документів можна позичити
одночасно?

ПОРАДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
Щоб реєстрація пройшла успішно,
потрібно дочекатися активації картки
ISIC (бажано 24 години після її видачі)
Після реєстрації в центральній або одній
з місцевих бібліотек, ви автоматично
реєструєтесь у всіх бібліотеках ЧВУТ.
Ви можете знайти безкоштовний вибір
підручників та книг у Центральній
бібліотеці в кабінеті Чеського технічного
університету на 5-му поверсі будівлі
НТК.
У Центральній бібліотеці можна взяти
книги на касі самообслуговування в
Центрі навчання ÚK ЧВУТ (SelfCheck).
Ви можете знайти інструкції у відео.
Журнали та стандарти можна взяти в
центральній бібліотеці. Знайти їх можна
в кабінеті 3 НП в корпусі НТК.
Якщо потрібної вам назви немає в
наявності, забронюйте її. Коли він буде
повернений до пулу, вам буде
запропоновано забрати його. Книга буде
готова в бібліотеці, де ви замовляли.

Ви можете позичити 10 книг (скрипт) у своїй
«домашній» бібліотеці ЧВУТ, з інших бібліотек ще 10.
Таким чином, ви можете мати на рахунку до 30
титулів. Стандартний термін позики становить 180
днів для скрипт та 30 днів для підручників та книг.
Стандартний термін видачі – 180 днів для сценаріїв і
30 днів для підручників і книг.
Якщо книга вам все ще потрібна, варто продовжити
позику заздалегідь.
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Що потрібно знати:

Навчальні матеріали:

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Куди повернути позичені книги?
Якщо ви отримаєте електронний лист із повідомленням про
те, що термін оренди закінчується, поверніть їх до
бібліотеки, де ви їх позичили. Розклад роботи бібліотек
Повернути позики поза часом відкриття можна лише в
Центральній бібліотеці на кампусі ДЕЙВІЦЕ. На вході НТК3
ви знайдете Бібліобокс, де можна зручно повернути книги.

Що робити, якщо ви не можете повернути
книги вчасно?
Слідкуйте за датою повернення позику. Ви також отримаєте
попередження за кілька днів до кінцевого терміну. Якщо ви
повернете книги після встановленого терміну, вам
доведеться сплатити комісію за «прострочення».
Прейскурант тарифів

Ви можете знайти нескінченну кількість
професійної інформації в Інтернеті та не
виходячи з дому.
цб
ЧВУТ
пропонує
галузеві,
мультидисциплінарні та спеціальні бази
даних, які ви можете використовувати
для навчання.
Ви можете знайти їх огляд тут:
http://knihovna.cvut.cz/en/resources/data
bases-overview/information-resourcescatalogue

Wi-fi в бібліотеках ЧВУТ
У кожній з наших бібліотек зарезервовані комп'ютери для
пошуку в каталозі бібліотеки та для доступу до Інтернету.
Потрібна робота онлайн на своєму ноутбуці? Приєднуйтесь
до університетської мережі Wi-Fi під назвою Eduroam.
У своєму профілі користувача на ЧВУТ (usermap.cvut.ua)
перейдіть до меню Налаштування (зубне колесо) і
встановіть пароль для входу в eduroam.

Як відбувається вхід в WI-FI?
Для підключення до мережі потрібне ім’я користувача (його
можна знайти в ідентифікаційних даних) у формі
uzivatelskejmeno@cvut.cz і пароль на ваш вибір.

Копіювання в бібліотеці
Вам потрібно скопіювати навчальний текст чи інший
матеріал ХТУ? У Центральній бібліотеці в Дейвіце перейдіть
до кімнати для вивчення журналів у будівлі 3-го НП НТК.
Копіювальні послуги також пропонує місцева бібліотека на
факультеті ядерної та фізичної інженерії.

KNIHOVNA.CVUT.CZ/EN

05

Поради щодо навчання
З НАМИ НАВЧАТИСЯ БУДЕ ЛЕГШЕ

knihovna.cvut.cz/en
Каталог бібліотеки - ви можете знайти його відразу на
головній сторінці в лівій частині. Після введення ключових
слів у вікні пошуку ви одразу потрапляєте до інформації про
документи.
Професійні бази даних - ви можете скористатися вкладкою
«Всі джерела» у верхній лівій частині або скористатися
категорією «Каталоги та бази даних». Там ви також
знайдете інформацію про доступ до повних текстів.
Бібліотечні послуги – там ви знайдете все, що потрібно
знати про послуги, процедури та інші пропозиції. Натисніть
на вкладку Послуги, щоб дізнатися більше.

Далі:
Консультація - Не знаєте, як
шукати інформацію, цитувати
літературу, писати фахові статті
чи публікувати їх? Домовтеся про
консультацію.
Освітні заходи - ми організовуємо
майстер-класи, семінари та
лекції

Слідкуйте за бібліотекою в
соціальних мережах

Написання професійних текстів – корисна інформація для
оцінки досліджень, написання статей тощо.
Події – цб ХТУ організовує різноманітні освітні заходи.
Слідкуйте за нашими сторінками, щоб не пропустити
жодного.
Блог - цікаву та корисну інформацію також можна знайти в
розділі Блог. Звертаємо увагу на дії інших установ,
публікуємо інструкції тощо.

Члени колективу нашої бібліотеки
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