
Řád studovny a knihovny KFHS a KPOL 

Všeobecná ustanovení 

1. Studovna a knihovna KFHS a KPOL (dále jen studovna) je určena primárně ke studiu 

odborné literatury a jiných materiálů v oblastech sociálních a humanitních věd, ale i 

oborů příbuzných. 

2. Studovní fond je po odborném zpracování zpřístupňován pouze prezenčně. 

3. Prezenční fondy ve studovnách jsou všem uživatelům volně k dispozici ke studiu na 

místě. 

4. Veškerá literatura a vybavení jsou určeny pro studijní účely. 

5. Požadované tituly z knižního fondu návštěvníkovi vždy vydává služba studovny, 

nikoliv on sám. 

6. Prostudovaný titul návštěvník odloží na určené místo, aby jej služba následně mohla 

zařadit zpět do fondu. 

Práva a povinnosti návštěvníků 

1. Návštěvník je povinen službě na vyžádání doložit svou příslušnost k akademické obci 

UJEP (indexem, studentským průkazem či jakýmkoliv jiným průkazným způsobem). 

2. Návštěvník má právo podávat připomínky, stížnosti a návrhy k práci studovny 

písemně na e-mail jana.mackova@ujep.cz. Uživatel má rovněž právo obrátit se ústně 

či písemně na vedoucí kateder. 

3. Do prostoru studovny není možné vnášet zavazadla a batohy. Je nutné uložit je do 

uzamykatelné skřínky před vstupem. Při odchodu z budovy je uživatel povinen 

skřínku uvolnit. 

4. Každý návštěvník je povinen projít bezpečnostní bránou umístěnou u vstupu/výstupu 

do studovny. V zájmu ochrany majetku a zachování bezpečnosti je uživatel povinen 

kdykoliv podstoupit kontrolu svého příručního zavazadla a osobních věcí ze strany 

služby, a to zejména v případě spuštění zvukové signalizace. 

5. Každý návštěvník je povinen se ve všech prostorách studovny chovat tiše, nepoužívat 

mobilní telefon k vyřizování hovorů, nekonzumovat jídlo a nápoje (s výjimkou nápojů 

v uzavíratelném balení), udržovat pořádek a respektovat pokyny služby studovny. 

6. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně ke knižnímu fondu a technickému 

vybavení tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakoukoliv závadu je nutné ihned 

nahlásit službě. 

Používání technického vybavení 

1. Návštěvníkům jsou k dispozici pracovní místa vybavená PC s připojením k internetu a 

základním softwarovým vybavením. Je zakázáno používat jiné programové vybavení 

než to, které mu je v nabídce poskytnuto. Stejně tak je návštěvníkovi zakázáno 

kopírovat a distribuovat části operačního systému, nainstalovaných aplikací a 

programů. 

2. Návštěvník nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí svými zásahy do 

konfigurace počítače, sítě nebo jinou neodbornou manipulací s prostředky výpočetní 

techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 
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3. Celý prostor studovny je pokryt signálem wifi sítě EDUROAM, která je přípustná 

všem členům akademické obce UJEP. Je možné využít vlastní notebooky, tablety, 

mobilní telefony či jiná zařízení podobného charakteru. 

Postihy za nedodržování Řádu studovny 

1. Návštěvník odpovídá za škody způsobené na majetku studovny podle obecně platných 

předpisů. 

2. Poškození a zničení nebo ztrátu kterékoliv vypůjčené věci je návštěvník povinen 

bezodkladně ohlásit a škodu nahradit ve lhůtě 30 dnů. 


