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Základní informace 

Otevírací doba 

Pondělí 8.00 - 16.00 (16.00 - 20.00)* 

Úterý  8.00 - 16.00 (16.00 - 20.00)* 

Středa  8.00 - 16.00 (16.00 - 20.00)* 

Čtvrtek 8.00 - 16.00 (16.00 - 20.00)* 

Pátek  8.00 - 15.00 

 

*Režim studovna: nelze půjčovat ani vracet knihy,  

využívají se pouze prostory knihovny 

Každý první pátek v měsíci zavřeno 

Kde nás najdete 

 

www.fit.vutbr/lib 

 

knihovna@fit.vutbr.cz 

 

www.facebook.com/knihfit 

 

Telefon:  541 141 204, 541 141 114 

 

 

Co u nás najdete 

 knihy, skripta, slovníky, časopisy 

 vysokoškolské kvalifikační práce 

 FITkity 

 elektronické zdroje, databáze 

 reprografické služby: tisk, kopírování, vázání a 

laminování dokumentů, skenování, plotter 

 bibliograficko - informační služba (BIS) 

 bezdrátové připojení k internetu 

 koutek beletrie 

 příjemné prostředí pro studium 

 seminární místnosti s promítacími obrazovkami 



Půjčování dokumentů 

Knihy (absenční) 

půjčují se na 4 týdny s možností dvojího prodloužení 
 

Knihy (prezenční) 
půjčují se v prostorách knihovny, po domluvě také ab-

senčně pouze na dobu, kdy má knihovna zavřeno (přes 

noc, přes víkend) 
 

Skripta 
půjčují se na 6 týdnů s možností dvojího prodloužení 

 
Časopisy (starší čísla) 

půjčují se na týden, bez možnosti rezervace a prodlou-

žení 
 

Kvalifikační práce 
půjčuje se tištěná verze pouze prezenčně, elektronická 

příloha na vyžádání akademického pracovníka  

 
FITkit 

půjčuje se na 5 měsíců s možností dvojího prodloužení 

FITkit 

 

Primárně - dle ACM Computing Classification  
System 

alfanumerická značka je umístěna dole na hřbetu 
knihy 

 

 
Sekundárně - dle pořadového čísla 

značka je umístěna v levém horním rohu knihy z 
nahoře na jejím hřbetu 

 
 

Primo Ceník služeb 

Sankční poplatky 

Přístupné všem studentům i zaměstnancům VUT 

v rámci sítě VUT 

 
http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam-databazi 

Tisk černobílý - A4, A3 1,50 Kč - 3,00 Kč 

Tisk barevný - A4, A3 4,00 Kč - 8,00 Kč 

Kopírování Od 1,50 Kč 

Kroužková vazba 1,50 Kč - 3,00 Kč 

Termovazba 1,50 Kč - 3,00 Kč 

Laminování 10 Kč/folie 

1 běžná výpůjčka / 1 den 2,00 Kč 

1 dokument  

určený k prezenčnímu studiu / 1 den 
25,00 Kč 

Oborové databáze 

Primo je jednotné vyhledávací rozhraní 

 
Nachází výsledky v těchto zdrojích: 

 

 Elektronické zdroje 

 Knihy a časopisy z knihoven VUT 

 Závěrečné práce a publikace 

z Digitální knihovny VUT 

 Vybrané volně dostupné elektronické informační 

zdroje 

 

Propojení s knihovním katalogem 

 
Jednotné rozhraní Primo umožňuje plnohodnotnou 

správu čtenářského konta. 
Můžete rezervovat i prodlužovat jednotlivé tituly. 

Lze zde zobrazit stav konta, přehled výpůjček 

i případné pokuty. 

Přihlášení 

 

 Jděte na primo.vutbr.cz 

 Klikněte na Přihlásit se 

 Na Portálu VUT zadejte váš VUTlogin a VUTheslo 

Řazení knih 


