
Badatelský řád knihovny Centra teorietických studií

1' Knihovna Centra teoretických studií (dále jen ,,knihovna..) je autonomní součástí Knihovny
rI-Ú. Byla zaloŽenapro podporu práce Centra pro teoretická studia a slouŽí primárně
pracovníkům tohoto centra k plnění jejich konkrétních vědeckých a odborných úko1ů.

2. Knihovna sídlí v Ptaze 1, Jilská 1, knihovní for"rd je umístěna ve 3. patře budovy Husova 4.

3. Správou knihovny a práci s uŽivateli je pověřen mgr' Martin Ritter, e-mail ritter@cts'clni.cz,
a Lad'ka Svandová, e-mail ladka@cts.cuni.cz'

4. Knihovna je přístupná interním uŽivatelům (zaměstnancťrm FLÚ. kteří nejsou pracovníky
uvedeného centra) i externím uŽivatelům (zájemcům z řad odborníkťr mimo FLU i širší
veřejnosti).

5' Externí uživatelje povinen oznámit svou návštěvu knihovny na vrátnici ústavu a zachovat se
podle pokynů ostrahy.

6' Knihovna je otevřena uŽivatelům v úterý v době od 13:00 do 15:00 hodin. Případná
individuáiní dohoda se správcem knihovny o přístupu do knihovny v jinou dobu je možná.

7 ' Infotmace o fondu knihovny jsou k dispozici na webové stránce knihovny
http://www'cts.cuni.czlcgi-tínlk1l, příp. je moŽno konzultovat se správcem knihovny'

8. PoŽadované dokumenty vydává uŽivateli správce knihovny'

9. PoŽadovaný dokument může být dočasně nedostupný (např. se s ním právě pracuje, je
vypůjčen mimo knihovnu apod'), proto je nezbytné, aby se uŽivatel před svou návštěvou
lnformoval u správce knilrovny.

10. Dokumenty z fondu knihovny je moŽno studovat v zásadě jen prezenčně. Internímu uŽivateli
můŽe správce knilrovny v odůvodněných případech podle vlastního uváŽení výjimečně
povolit studiurn poŽadovaného dokumentu mimo knihovnu, avšak pouze na jeho pracovišti a
na nezbytně nutnou dobu, která bude předem dohodnuta. Pro tyto případy vede správce
knihovny náleŽitou a průkaznou evidenci o výpůjčkách. Mimo knihovnu nelze půjčovat
historické a v zácné dokumenty.

1 1. V rozsahu přiměřeném svým moŽnostem a v rámci své specializace poskytuje knihovna
referenční a bibliografické sluŽby (zjištění dalších zdrojů a poskytovatelů informací' zjištění
dalších pramenů k danému tématu apod.). ostatní sluŽby (obecně zaměřené bibliograficko-
informační a poradenské sluŽby, meziknihovní sluŽby, reprografické a elektronické sluŽby)
poskytuje Všeobecná knihovna FLÚ.


