
Poprvé v knihovně Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. 
 

  Kdy mohu přijít? 

  Úterý: 10–16 hod 

  Středa: 10–18 hod  

  Čtvrtek: 10–16 hod  

 

Jaká pravidla musím ve studovně dodržovat? 

Před příchodem si musí čtenáři odložit bundy, kabáty a tašky  

do zamykatelných skříněk v šatně. Ve studovně není dovoleno 

telefonovat a svačit, a hlukem vyrušovat ostatní návštěvníky. 

 

Co najdu v knihovně?  

Fond knihovny ÚMV obsahuje přes 72.000 svazků monografií, sborníků, ročenek, materiálů z 

konferencí, výzkumných a analytických studií výzkumných ústavů a mezinárodních organizací. 

Součástí fondu je cca 500 titulů časopisů. Plné texty některých zahraničních časopisů jsou 

rovněž přístupné online. Plné texty článků případně jejich bibliografické záznamy je možné také 

vyhledávat v externích databázích (ProQuest, Ebsco, JSTOR). 

Příruční knihovna obsahuje základní příručkovou literaturu, encyklopedie, odborné i jazykové 

slovníky. Tematicky je rozdělena do několika oddělení. 

Fond obsahuje všechny monografie a ročenky ÚMV a ÚMPE, stejně jako časopisy, které ÚMV 

vydává (Mezinárodní vztahy a Perspectives) 

 

Jak si objednat knihu?  
Knihy a časopisy uložené ve skladu je nutné objednat jeden den před návštěvou knihovny. 

V elektronickém katalogu (http://katalog.iir.cz ) vyhledejte požadovaný dokument.  

Na katalogizační lístku lze zjistit lokaci dokumentu 

 Příruční knihovna: dokument je trvale k dispozici ve studovně bez objednání. Naleznete ho 

v příslušném oddělení (Mezinárodní politika/vztahy, Ekonomika…), dokumenty jsou 

v oddělení řazeny podle signatury (číslo vpravo nahoře na katalogizačním lístku)  

 ÚMV-sklad: dokument je nutno objednat. Po kliknutí na nápis Objednej zadejte své 

identifikační údaje (číslo průkazu a PIN – datum narození ve formátu RR/MM/DD).  

 

 

 

 



V případě, že průkaz ještě nemáte nebo jste 

neobdrželi číslo Vašeho průkazu, napište svoji 

objednávku na email studovna@iir.cz ve 

formátu signatura - autor název 

 

Kniha je půjčená, jak ji mohu získat?  

Knihu si rezervujte pomocí online katalogu. 

Postup je stejný jako u objednávání.  

Jakmile se kniha vrátí, dáme Vám vědět.  

 

Je možno si knihy půjčit domů?  

Ano. 3 knihy Vám půjčíme max. na dva týdny po složení vratné kauce, která je 

v ceně knihy. Absenčně se nepůjčují články, časopisy a knihy z příruční knihovny.  

 

Mohu v knihovně kopírovat?  

Ano. K dispozici jsou 2 kopírky. Cena 1 kopie A4 je 2,50 Kč. 

Nakopírované materiály zaplatíte u výpůjčního pultu.  

 

 

Mohu v knihovně skenovat? 

Ano. K dispozici je 1 skener, který je umístěn u posledního počítače u 

okna. Návod na skenování naleznete u skeneru. 

 

Mohu ve studovně použít počítač?  

Ano. Ve studovně je k dispozici 7 počítačů s připojením na internet, z 6 počítačů lze tisknout. 

Cena stránky je 2,50 Kč.  

 

Mohu v knihovně použít svůj notebook?  

Ano. K dispozici je též wifi připojení.  

 

Jaké má knihovna k dispozici elektronické zdroje?  

- 3 velké databáze (Ebsco, ProQuest, JSTOR) 

- 200 CD-ROMů 

-  24 titulů periodik přístupných on-line 

- přes 200 internetových adres periodik a mnoho odkazů na zajímavé stránky, které 

naleznete na portálu http://irel.jib.cz  


