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Základní informace:
Od 12.12.2011 se studovna nachází v nových prostorách knihovny (bývalé Infocentrum). Toto oddělení
nabízí k prezenčnímu studiu naučnou literaturu ze všech studijních oborů a literaturu regionálního zaměření.
Její služby patří bez rozdílu všem našim občanům a institucím ( viz. Knihovní řád ).
Uživatelé mají k dispozici denní tisk, výběr ze 125 časopisů, možnost bádání v archivu starších čísel.
Pracovníci ve studovně Vám rádi pomohou se získáním potřebných informací z různých zdrojů z knihovního
fondu knihovny. Pokud požadovaný dokument nebude v našem fondu, zajistíme jeho objednání z jiné
knihovny v České republice v rámci tzv. meziknihovní výpůjční služby.
Zabezpečujeme přístup do elektronických databází lokálních i na síti, přístup na Internet a tiskové služby,
využití výpočetní techniky, skeneru, barevné tiskárny a nového kopírovacího stroje.
Nabízíme výukové programy Gopas, Langmaster. Učíme základům práce na počítači, v programu Word,
Excel, vyhledávání na internetu a elektronické pošty.
Poskytujeme informační službu.
Studovna disponuje širokým výběrem překladových i výkladových slovníků a encyklopedií. Návštěvníci mají
možnost využít Internet na čtyřech PC.
Od 1.12.2014 jsme pro návštěvníky knihovny otevřeli “venkovní studovnu”, která se nachází na chodbě
knihovny. Je zde volně přístupné připojení k wiﬁ.
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Upozornění: při návštěvě studovny mějte prosím na paměti vypnutí mobilních telefonů!

Jaké služby u nás najdete:
prezenční půjčování z fondu regionální literatury a příruční knihovny
MVS ( meziknihovní výpůjční služba )
BIS ( bibliograﬁcko-informační služba )
veřejná stanice k Internetu 4 PC
přednášky, besedy, knihovnicko-bibliograﬁcké lekce
reprograﬁcké služby (kopírování, skenování, barevná a černobílá tiskárna)
výuka programů na PC
denní tisk a časopisy
encyklopedie, slovníky apod.
zajímavé odkazy na Internetu
registrace nových čtenářů
možnost práce ve Wordu a Excelu
laminování
prodej knih vydaných knihovnou
elektronický on-line katalog

Obslouží vás:
Lucie Steinbrecherová
Monika Šímová
T: 312 522 238
E: studovna@knihovnaslany.cz
Otevírací doba:

PO 9 - 18
ÚT 9 - 18
ST ZAVŘENO
ČT 9 - 18
PÁ 9 - 18
SO 9 - 12
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