
KNIHOVNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI TECH 

PŘÍLOHA VIII: ŘÁD STUDOVNY ČASOPISŮ 

1.1  Studovna časopisů se nachází ve 3. NP v sektoru D.  

1.2  Služby jsou poskytovány v otevírací době asistovaných služeb NTK. 

Případné změny otevíracích hodin jsou zákazníkům včas oznámeny na webových 
stránkách NTK a na viditelných místech v budově NTK. 

1.3  Ve Studovně časopisů jsou umístěny: 

 běžný a předcházející ročník časopisů odebíraných NTK, VŠCHT, ÚOCHB 
a vybraných časopisů ÚK ČVUT; 

 zdroje na CD-ROM a DVD, které jsou samostatnými přílohami časopisů a výběr 
překladových a výkladových slovníků; 

 dokumenty zapůjčené v rámci MVS/MMS určené k prezenčnímu studiu. 

1.3.1  Po ukončení prezenčního studia se tyto dokumenty odkládají na připravený 
knižní vozík, dokumenty zprostředkované prostřednictvím MVS/MMS se odevzdávají 
přímo službu konajícímu pracovníkovi.  

1.4  V prostorách Studovny časopisů jsou dále zpřístupňovány k prezenční výpůjčce:  

 dokumenty označené malým písmenem „z“ za signaturou a publikace objednané 
ze skladu; 

 archivní exempláře skript, sborníků vydaných VŠCHT a disertační a habilitační 
práce VŠCHT s výjimkou prací s doložkou o utajovaných skutečnostech; 

 publikace, kterým by v běžném provozu hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty 
nebo poškození. 

1.5  Prezenční výpůjčku publikací (na místě) uvedených v bodu 1.4 si lze objednat 
prostřednictvím elektronického katalogu IK. Požadovaná publikace bude následně 
expedována a zpřístupněna. Zákazník je povinen po ukončení studia nebo v průběhu 
studia, pokud opouští studovnu, odevzdat vypůjčené publikace službu konajícímu 
pracovníkovi.  

1.6  Dokumenty vyjmenované v bodu 1. 3. a 1. 4. jsou určeny pouze k prezenčnímu 
studiu ve studovně, není dovoleno je odnášet. Zákazníci a čtenáři jsou povinni chránit 
tyto dokumenty před poškozením a odpovídají za poškození půjčeného dokumentu 
během pobytu ve studovně. 

1.7  Absenční výpůjčky nevázaných čísel časopisů a CD-ROM a DVD, které nejsou 
zdrojem sekundárních informací ani neobsahují data příručkového nebo referenčního 
charakteru jsou přípustné pro zákazníky skupin A, AV, AC, AU a P viz Zásady 
diferenciace služeb.  
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1.8  Zákazníci si z časopisů a knih zpřístupněných ve Studovně časopisů můžou 
pořídit na příslušném MFZ reprografické kopie, tiskové výstupy a skeny za stanovený 
poplatek viz Ceník poplatků a služeb NTK. Kopírování disertačních prací se řídí 
Zákonem 121/2000, Sb. (Autorský zákon). 

1.9  Zákazníci a čtenáři mají právo používat pouze jedno pracovní místo. v případě, 
že je místo primárně určeno pro konkrétní službu (ČSN online, studium prezenční 
výpůjčky, MVS/MMS, Anopress, Kramerius, používání terminálu s internetem), je 
zákazník/čtenář povinen toto místo na žádost pracovníka uvolnit, pokud jej nevyužívá  
k dané službě. Jsou-li ve studovně všechna místa obsazena, nelze čekat na jejich 
uvolnění. Ze studovny není dovoleno vynášet židle, přemísťovat vybavení a vypojovat 
ICT zařízení ze sítě. 

 

 

 

 

V Praze dne 06. 08. 2020 

ředitel NTK 

Ing. Martin Svoboda v. r. 
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