
http://
knihovna.
fsv.cuni.cz

http://knihovna.fsv.cuni.cz



2

http://knihovna.fsv.cuni.cz
Milí uživatelé,

na adrese http://knihovna.fsv.cuni.cz naleznete o knihovnách
Fakulty sociálních věd UK téměř vše, na následujících řádkách poté
to, co považujeme za obzvlášť užitečné. Doufáme tedy, že jak
 knihovní web, tak i tento tištěný „průvodce“ Vám usnadní a urychlí
cestu za požadovanými studijními materiály. 

                                                                                   Vaše knihovna
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st ř e d i s kO v ě d e c k ý c h i n f O r m a c í
fa ku lt y s O c i á l n í c h v ě d u n i v e r z i t y k a r l O v y v P r a z e

střediskO vědeckých infOrmací

středisko vědeckých informací (SVI) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze (FSV) je jedním ze základních informačních pracovišť fakulty, které spra-
vuje veškeré knihovní (knižní, časopisecké a sbírkové) fondy, kvalifikační práce,
elektronické informační zdroje a další informační materiály archivní povahy. SVI
je tvořeno centrální knihovnou a oborovými knihovnami jednotlivých institutů,
na jejichž provozu se podílí metodicky a finančně. Základem fondu knihoven
FSV je téměř 200 tisíc svazků různých typů dokumentů, z čehož noviny a časo-
pisy tvoří více než polovinu celkového fondu, neboť knihovna byla v době svého
vzniku budována jako knihovna novinářská1.

služby svi
SVI rozvíjí bohatou činnost nejen v klasických knihovnických službách, ale i ve
zkvalitňování informačních služeb. Práce na rozvojových projektech v nejrů-
znějších grantových programech, zavádění nových informačních technologií do
práce střediska, podpora informační gramotnosti a její výuka, kterou SVI zajiš-

1 Počátky knihovny sahají do roku 1949. SVI (v dnešní podobě) vznikalo od roku 1990.
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ťuje celoročně a bezplatně po předchozí domluvě, jsou činnosti, které posunuly
toto pracoviště v rámci UK na přední místo v oblasti práce s informacemi. Mezi
specializované činnosti SVI patří referenční služby, konzultační činnost pro stu-
denty, vyučující i odbornou veřejnost, rešeršní služby, pro vyučující středisko
vypracovává bezplatně kratší tematické rešerše ze svých fondů, pro ostatní uži-
vatele jsou rešerše službou placenou. Dále informační pracovníci zajišťují ediční
služby, jež zahrnují především správu a koordinaci publikační činnosti pracov-
níků FSV, bibliografické informační služby, zde je prioritou tvorba specializo-
vaných bibliografií, a reprografické služby. V knihovně je možno využívat ko-
pírku s tiskárnou (pro pořizování kopií příslušných studijních materiálů pro
osobní potřebu). Pro tuto službu je nutné vlastnit ISIC/ITIC kartu, kterou lze
v knihovně, u výpůjčního protokolu, dobít.

knihOvny fsv
centrální (novinářská) knihovna je umístěna v hlavní budově fakulty, v budově
Hollar, sídle Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ). Tato knihov-
na slouží jako základní knihovna pro všechny obory studované na fakultě, dále
slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pra-
covníky a zaměstnance UK, ale i pro veřejnost. Zajišťuje prezenční a absenční
výpůjčky především ze specializovaných novinářských fondů.
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knihovna institutu ekonomických studií (IES) sídlí v Opletalově ulici  a shro-
mažďuje sbírky ekonomické literatury. Originály jsou k dispozici ve volném vý-
běru, který je umístěn spolu s časopisy ve studovně knihovny, ale jsou určeny
pouze pro prezenční výpůjčky. Knihy k absenčnímu půjčování jsou v přilehlém
depozitáři a je nutno si je předem objednat.

knihovna společenských věd t. G. masaryka v jinonicích je integrovaná kni-
hovna, protože slouží jak pro tamější instituty FSV, a to Institut sociologických
studií (ISS), Institut politologický studií (IPS) a Institut mezinárodních studií
(IMS), tak zároveň pro některé další fakulty a pracoviště UK, čemuž odpovídá
i její fond.
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c e n t r á l n í k n i h O v n a

reGistrace

Registrace do knihovny a výpůjčky z fondů knihovny jsou pro studenty a zamě-
stnance univerzity zdarma. Pro studenty a zaměstnance UK je uživatelským prů-
kazem průkaz studenta/zaměstnance vydaný uk, nebo průkaz s licencí
isic/itic vydaný uk spolu s aktuálním kuponem fakulty. Ostatní zájemci mo-
hou zaplatit jednorázové vstupné 10,- Kč / den (popř. 50,- Kč / 14 dnů či 150,- Kč
/ rok), nebo si zakoupit v informačně-poradenském centru průkaz externího
uživatele služeb. Přihlášku do knihovny vyplňuje nový uživatel při první návště-
vě v knihovně. Zaměstnanec knihovny ověří osobní údaje uživatele dle infor-
mací v elektronické databázi a poté podle statutu (student, učitel aj.) přidělí pří-
slušná práva k využívání nabízených služeb. Více o průkazech aj. na stránkách
http://www.cuni.cz/uk-1444.html. 

fOndy

Knihovní fondy jsou děleny do řady dílčích fondů. Knihovna vlastní rozsáhlé
sbírky bohemikální i cizojazyčné literatury různých společenskovědních oborů.
Sbírky lze rozdělit na tyto základní celky: 
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fondy knižní
Mezi nejvzácnější knižní fondy SVI patří tzv. žurnalistický fond. Jedná se o fond
literatury budovaný od roku 1949 a schraňující literaturu o žurnalistice, masové
komunikaci a příbuznou literaturu s těmito obory související. Tato ojedinělá
sbírka zahrnuje literaturu jak v češtině a slovenštině, tak v mnoha dalších jazy-
cích. Neméně zajímavý je fond společenskovědní literatury 1. republiky, bu-
dovaný a doplňovaný zpětně prostřednictvím antikvárních nákupů a občasných
darů.

fondy časopisecké a novinové
Jak jsme již zmínili, téměř 60 % knihovního fondu tvoří sbírka vázaných novin
a časopisů. V této sbírce jsou zastoupeny nejrůznější české a zahraniční perio-
dické tiskoviny od 2. poloviny 19. století až po současnost. Z českých novin jme-
nujme např. Národní listy, Národní politiku, Lidové noviny, Venkov, České slovo, Právo
lidu, Pražský ilustrovaný zpravodaj. Tato část knihovního fondu je nejbohatší co do
počtu svazků, zároveň však nejnáročnější na organizaci knihovního fondu.

fondy sbírkové
Ze sbírkových fondů jde o kolekci starých tisků 17. – 19. století. Jsou to přede-
vším vzácná periodika. Z nich pro ilustraci uveďme Kramériusowy c. k. wlastenské
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nowiny (1794, 1809), Kwěty české (1. ročník 1834), Občanské noviny z revolučního roku
1848, Slovan (1850/51), Hlasatel český (1. ročník 1806), Der Kranz (1725), Neuer Ti-
tular und Wirtschaftskalender (1771), Máj – jarní almanach (1858) aj. Vlastníme též
různá vzácná vydání klasiků české literatury 19. století a mnoho dalších ojedi-
nělých knižních titulů. Svazky vyžadující zvláštní péči jsou uchovávány v kni-
hovním trezoru. Vzácné tisky vystavujeme na příležitostných výstavách pořáda-
ných UK nebo různými knihovními institucemi. Výpůjčky originálů z těchto
fondů nejsou povoleny. Jak vzácné tisky, tak nejvíce využívaná periodika se sna-
žíme převést do elektronické podoby, abychom je mohli zpřístupnit našim uži-
vatelům (více viz digitální knihovna dále).

fondy elektronických informačních zdrojů
Elektronické informační zdroje, tzv. e-zdroje, jsou v současné době nedílnou
součástí každé moderní informační instituce. SVI vlastní a využívá velké množ-
ství nejrůznějších typů odborných elektronických databází. Ke stěžejním elek -
tronickým databázím patří multioborové databáze, např. ProQuest, EBSCO, 
J-STOR, tematické databáze, např. SAGE, Factiva, bibliografické on-line zdroje
a řada dalších. Z českých zdrojů jsou využívány především archivy zpravodaj-
ství z českých mediálních zdrojů (Anopress, ČTK, Newton Media Search), tematic-
ký monitoring českých médií (Newton Media Monitoring) a přístupy do speciali-



10

http://knihovna.fsv.cuni.cz
zovaných dokumentačních a informačních databází. Obecně jsou v současné
době nejvíce žádány a využívány fulltextové časopisecké databáze, a to jak za-
hraničních časopisů, tak českého tisku. Finance na nákladné e-zdroje knihovna
získává buď z grantových projektů, nebo jsou přístupy do některých databází
zajištěny díky celouniverzitní licenci.

vysokoškolské kvalifikační práce
Dalším zdrojem informací na vysokých školách jsou vysokoškolské kvalifikační
práce, označované spolu s dalšími typy dokumentů (výročními zprávami apod.)
jako tzv. šedá literatura.

Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. evŠkP, studentů FSV máte
možnost studovat buď v naskenované podobě, a to z vymezených počítačů v kni-
hovně, nebo prostřednictvím budovaného digitálního repozitáře univerzity
karlovy. Tento repozitář  by měl sloužit pro archivaci, správu a zpřístupnění jak
eVŠKP, tak dalších elektronických dokumentů (do budoucna se počítá např. s ar-
chivací studijních materiálů). Digitální repozitář využívá systém DigiTool. Za-
jištěn je jak přímý, tak vzdálený přístup.
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dePOzitáře

Fondy centrální knihovny jsou, spolu s příruční knihovnou a časopisy, umístěny
ve volném výběru ve studovnách knihovny a v prostorách místností č. 12 a 13
(v budově Hollar). Odtud se požadované tituly dostanou k uživateli buď téhož
dne, cca do 1 hodiny, nebo do 2. dne od objednávky. Převážná část fondu je však
umístěna v deponovaných depozitářích (na Slavii, ve Vršovicích a v mimopraž-
ském depozitáři v Lešeticích). Výpůjčky z nich se zajišťují po předchozích ob-
jednávkách. Doba expedice požadovaného titulu z depozitářů na Slavii a ve
Vršovicích se pohybuje od 3 dnů do týdne, z depozitáře v Lešeticích od 3 týdnů
do měsíce.

diGitální knihOvna

Dále je uživatelům k dispozici tzv. digitální knihovna. Do ní jsou ukládány ne-
skenované noviny minulých desetiletí (Rudé právo, Lidové noviny, Duch novin aj.).
Databáze je postupně doplňována o další roky i tituly, přístupná je na adrese 
http://katalog.fsv.cuni.cz/digitalniknihovna, pouze však v prostorách knihov-
ny FSV Hollar.
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studOvny

Centrální knihovna má k dispozici dvě studovny, studovnu knih s volným vý-
běrem a studovnu časopisů a novin (jak ve spodní, tak v horní části knihovny).
Nachází se zde všechny aktuální časopisy a noviny, které knihovna odebírá, po-
př. dostává prostřednictvím nadací, a vázané starší ročníky vybraných odbor-
ných časopisů a novin. Výpůjčky vázaných retrospektivních ročníků časopisů
a novin ze zmíněných depozitních fondů jsou zajišťovány po předchozím ob-
jednání. Uživatelům ve studovnách slouží 56 míst. 

mediOtéka

Pro práci s elektronickými informačními zdroji a pro informační výuku je v cen-
trální knihovně v budově Hollar vymezena specializovaná studovna, tzv. me-
diotéka, s počítači (v současnosti 6 PC) a další audio a video technikou. Tato stu-
dovna je určena především studentům FSV.

katalOGy

Jako základní informační zdroj slouží uživatelům knihovny elektronický kata-
log v integrovaném knihovním softwaru ALEPH500, zpřístupňovaný prostřed-
nictvím internetu. Díky internetu je uživatelům rovněž umožněn přístup do
 katalogů souborných, někdy označovaných jako centrální, např. do celouniver-
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zitního katalogu, a navíc do digitalizovaných (naskenovaných) lístkových kata-
logů fsv. 

Dalšími informačními prameny na FSV jsou klasický lístkový katalog předmě-
tový, budovaný v letech 1983-1995, a další lístkové katalogy specializované (na-
př. časopisů a novin). Součástí knihovny je též rozsáhlá příručka, zahrnující
značné množství tištěných bibliografií, encyklopedií, slovníků a ostatních in-
formačních a dokumentačních materiálů.

jak se v katalogu zorientovat?
V elektronickém katalogu naleznete informace o všech dokumentech, které při-
byly do knihovny od r. 1996, a o všech knihách aktuálně uložených (nevypůjče-
ných) ve studovně. Informace o dokumentech získaných do r. 1996 jsou vyhle-
datelné ve zmiňovaném naskenovaném lístkovém katalogu.

jak v katalogu vyhledávat?
V katalogu můžete zadat hledaný výraz do pole „vyhledávání z různých polí“,
 „autor“, „slova z názvu“, „rok vydání“, „nakladatel“, „ISBN, ISSN“, zadat parametr
blízkosti slov, zvolit bázi katalogu (implicitně je nastavená FSV, ale lze nastavit
i bázi celouniverzitní). Po vyhledání žádaného dokumentu je poté nutno rozklik-
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nout exempláře FSV, ze kterých se dozvíte více informací o jednotlivých výtiscích.
Z pole „status výpůjčky“ se dozvíte, zda si můžete knihu vypůjčit i absenčně. K vy-
hledávání v katalogu slouží v knihovně dva počítače přístupné i bez  registrace.

jak najít knihu fyzicky?
V katalogu z pole „sbírka“ jste informováni o tom, zda je kniha na místě v depo-
zitáři, nebo na místě ve studovně. Exempláře s lokací Studovna -... můžete získat
ihned, ostatní, s jinou lokací, si musíte objednat telefonicky, e-mailem, nebo
osobně v knihovně. novinářský fond je značen signaturou n-… a jeho menší
část má lokaci Studovna – volný výběr. Knihy jsou seřazeny nejprve podle for-
mátů N-..., NI-..., NII-..., NIII-..., NB-..., poté vzestupně podle čísel. Podstatná
část tohoto fondu je však uložena ve skladech a depozitářích. Ostatní knihy jsou
rozděleny na regálech podle jednotlivých společenskovědních oborů např. Stu-
dovna – filozofie, Studovna – sociologie, a poté řazeny abecedně podle jmen au-
torů. Výjimky jsou u jazykovědy a literárních věd, kde jsou řazeny nejprve obec-
né příručky, slovníky, pravidla, přehledy...; jazykové slovníky a encyklopedie
jsou řazeny intuitivně; novinářská příručka podle signatur. Časopisy s lokací
Studovna časopisů naleznete v horním patře (černé vazby). 
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výPůjčky

Centrální knihovna vyřizuje výpůjčky z fakultního knihovního fondu. výpůjčky
jsou převážně prezenční (knihy je možno studovat pouze ve studovně knihov-
ny), jen malá část fondu je určena k půjčování absenčnímu (pouze pro fsv).
Student FSV si může půjčit najednou maximálně 5 knih označených v katalogu
jako „běžná výpůjčka II“ nebo „běžná výpůjčka III“. Standardní doba výpůjčky
je stanovena na dobu 14 dnů. Výpůjčku lze prodloužit o 1 týden, pokud o ni ne-
má zájem další uživatel. Pokuty za překročení výpůjční lhůty (a ceny placených
služeb) jsou dány ceníkem, viz http://knihovna.fsv.cuni.cz/cenik-sluzeb/.

Vedle interních výpůjček zajišťuje SVI rovněž meziknihovní výpůjčky z domá-
cích i zahraničních knihoven, které jsou zdarma. mezinárodní meziknihovní
výpůjčky jsou službou placenou. 

výPůjční řád fsv uk
Knihovní a výpůjční řád SVI naleznete na adrese
http://knihovna.fsv.cuni.cz/vypujcni-rad/.
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v í c e O e l e k t r O n i c k ý c h i n f O r m a č n í c h z d r O j í c h

e-zdrOje

Prostřednictvím internetu je rovněž umožněn přístup, a to i vzdálený, do velké -
ho množství elektronických informačních zdrojů (databází bibliografií, časopi-
sů,  e-books), jak volných, tak licencovaných (placených). Vše podstatné o e-zdro-
jích naleznete v brožuře Informační zdroje, kterou pro Vás knihovna každoročně
připravuje (či aktualizuje). K dispozici je i její elektronická verze na adrese 
http://knihovna.fsv.cuni.cz/ematerialy-svi/. Na tomto místě zdůrazněme ně-
kolik užitečných adres:

Pro nejsnazší orientaci v elektronických informačních zdrojích na UK, a to jak
licencovaných, tak volných, jsou Vám k dispozici například:

• Portál elektronických informačních zdrojů univerzity karlovy (Pez), 
• http://pez.cuni.cz;
• Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na univerzitě karlově (někdy uvá-

děn jako MetaLib – informační brána), http://metalib.is.cuni.cz.
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Pokud však hledáte e-zdroje pouze FSV, doporučujeme vám vyhledávat přímo
z knihovních stránek fsv, http://knihovna.fsv.cuni.cz, nebo ze stránek
knihov ny společenských věd t. G. masaryka v jinonicích, http://knihovna.ji-
nonice.cuni.cz.

Podrobné informace o technologiích využívaných v oblasti elektronických zdro-
jů a řadu dalších užitečných informací vztahujících se k práci s informačními
zdroji naleznete na stránkách knihovních služeb univerzity karlovy: 
http://kis.is.cuni.cz.

jaká jsOu Pravidla PrO využívání elektrOnických zdrOjů?
licenční smlouvy
Podle příslušných licenčních smluv je dovoleno elektronické zdroje používat
výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. využití v komerční sféře
je přísně zakázáno! Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně pře-
vyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenč-
ních podmínek. Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel může vést k zablo-
kování přístupu ke zdroji pro celou UK! (Viz http://pez.cuni.cz/ezdroje.)
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netiquette
Jedná se o soubor pravidel pro chování uživatelů na síti (etika uživatelů sítě).
Základní zásadou je ohleduplnost k ostatním uživatelům sítě a od ní jsou odvo-
zena všechna ostat ní pravidla, např.

• Neomezujte zbytečně ostatní uživatele sítě.
• Neškoďte jiným lidem prostřednictvím sítě.
• Neobtěžujte ostatní lidi nevyžádanými zprávami.
• Hlídejte si své heslo a nesdělujte ho jiné osobě.
• Nepoužívejte akademickou síť ke komerčním účelům.
(Dle http://knihovna.prf.cuni.cz/)
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c i ta c e

citační Pravidla

Píšete-li jakýkoliv odborný text, je povinností uvést odkazy na knihy, články či
jiné prameny, ze kterých jste při své práci vycházeli. Z použitých pramenů mů-
žete ve své práci přímo citovat, tzn. převzít vybranou část, nebo využít autorovy
myšlenky jako základ pro vlastní argumentaci. Převzaté části textu je nutné zře-
telně označit, např. kurzívou, a na konec této části uvést identifikační údaje, kte-
ré v práci odkazují na úplnou bibliografickou citaci. Veškeré informační prame-
ny, které jste použili pro svoji práci, byste měli zveřejnit tak, aby byl kdokoliv
schopen vyhledat a získat původní dokument, z něhož jste při zpracování práce
čerpali. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se plagiátorství. Bližší informace, jak
správně citovat, můžete nalézt například na těchto stránkách:

• http://www-citace.com
• http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
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a bys t e n e z a b l O u d i l i …

kOntakty

středisko vědeckých informací (knihovna)
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd – Středisko vědeckých informací (knihovna) 
Smetanovo nábřeží 6
110 00  Praha 1
knihovna@fsv.cuni.cz
http://knihovna.fsv.cuni.cz
výpůjční pult (+420) 222 112 240 
kanceláře (+420) 222 112 250, 258, 279
vedoucí knihovny (+420) 222 112 280 

Otevírací doba – knihovna 
Pondělí 10.00 – 19.00 
Úterý 19.00 – 19.00 
Středa 19.00 – 19.00 
Čtvrtek 19.00 – 19.00 
Pátek 19.00 – 19.00 
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Otevírací doba – mediotéka 

Pondělí 10.00 – 16.00 
Úterý 19.00 – 16.00 
Středa 19.00 – 16.00 
Čtvrtek 10.00 – 16.00 
Pátek 19.00 – 15.00 

knihovna institutu ekonomických studií (Opletalova)
Opletalova 26
110 00  Praha 1
(+420) 222 112 331

Otevírací doba
Pondělí 10.00 – 19.30 
Úterý 19.30 – 19.00 
Středa 19.30 – 19.30 
Čtvrtek 19.30 – 19.30 
Pátek 19.30 – 15.00 
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knihovna společenských věd t. G. masaryka v jinonicích
(Knihovna Institutu sociologických studií, Knihovna Institutu politologických
studií, Knihovna Institutu mezinárodních studií a dalších fakult a pracovišť UK)
U Kříže 8
158 10  Praha 5 – Jinonice
knihovnajin@ruk.cuni.cz
http://knihovna.jinonice.cuni.cz
výpůjční pult (+420) 251 080 255
vedoucí knihovny (+420) 251 080 435
Otevírací doba viz web knihovny.
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Přece jen ztraceni mezi reGály? ztraceni na síti?
Buďte bez obav, je zde Vaše knihovna, obraťte se na ni! Neváhejte nám zaslat
své dotazy, ale i připomínky či podněty, a to na známou adresu
knihovna@fsv.cuni.cz.



http://knihovna.fsv.cuni.cz
Přejeme Vám, abyste se v informačním světě neztratili!

Vaše knihovna

zPracOvaly

Mgr. Daniela Uhrová, uhrova@fsv.cuni.cz
Jolana Vincíková, vincikov@fsv.cuni.cz
říjen 2009

Zpracováno v rámci rozvojového projektu Zavádění moderních informačních 
technologií a informační rozvoj na FSV UK.


