Školní informační centrum
Studovna C 111, knihovna, počítačová učebna C 113
Přivítá Vás v příjemném prostředí
knihovnice - paní Markéta Ptáčková, telefon: 469 365 524, ptackova@spse.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

OTVÍRACÍ DOBA
7:00-16:00
7:00-16:00
7:00-14:30
7:00-16:00
7:00-14:00

PŮJČOVNÍ DOBA
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00

12:30-16:00
12:30-16:00
12:30-14:30
12:30-16:00
12:30-14:00

Co Vám nabízíme:
1. Výpůjční služby (absenční – mimo budovu, prezenční – do studovny),
2. rezervaci knih,
3. meziknihovní výpůjční služby – spolupracujeme s:
Krajskou knihovnou v Pardubicích,
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové,
Vědeckou knihovnou v Olomouci,
4. konzultační a poradenské služby,
5. přístup na internet,
6. reprografické služby – tisk a kopírování černobílé a barevné ve formátu A4 , A3 – pro
žáky a studenty je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, skenování,
7. uložení notebooků,
8. inzerce zdarma – nástěnka je ve studovně.
Knihovní fond je zaměřen na elektrotechniku, elektroniku, výpočetní techniku, přírodní a
společenské vědy. Součástí jsou i literární díla k maturitě a beletrie, do které hlavně patří
povídky, detektivky, poezie a sci-fi. Fond knihovny je rozšířen o odborné časopisy.
Knihovní fond je rozdělen do sekcí:
1. brožur, signatura začíná BR,
2. učitelské, signatura začíná KU,
3. žákovské, signatura začíná na BŽ,
4. příruční knihovny,
5. novinek,
6. Vyšší odborné školy – sociální práce,
7. periodik – časopisy, noviny
8. AV médií – CD nosiče, kazety, DVD.

Pro vyhledávání svazků a novinek slouží on-line školní katalog, který najdete
na http://knihovna.spse.cz Můžete se do něj přihlásit z počítačů ve studovně.
V rámci odpočinku půjčujeme do studovny deskové hry a to šachy, Sedm divů světa, Citadelu,
Bang, Bang – Město duchů, Scrabble.
Půjčování a registrace je zdarma. Dle knihovního řádu se půjčuje max. 10 svazků na 1 měsíc.
Výpůjčka se v případě potřeby prodlužuje, pokud na svazek není rezervace.
Pro přihlášení do školní knihovny se vyplňuje přihláška v papírové podobě. Každý čtenář
dostává čtenářský průkaz opatřený kódem, který se předkládá při půjčování a vrácení svazků.
Podrobnosti najdete v Knihovním řádu školního informačního centra, který je k nahlédnutí
v knihovně.
Během školního roku pořádáme zajímavé akce, např. výstavy fotek, soutěže, čtení pro žáky.
Aktuální informace k akcím knihovny naleznete na stránkách školy v kalendáři akcí.

