Vědecká knihovna
po roce činnosti

54 ze života UJEP

V prvních měsících po otevření se knihovnice
i návštěvníci seznamovali s novými prostorami, bylo
upravováno rozmístění fondů ve volném výběru,
doplněn orientační systém, reklamovány drobné
i větší závady atd.
Z projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro
výzkum a vývoj (operační program Výzkum a vývoj
pro inovace) bylo financováno vybavení do volného
výběru, z důvodu komplikací při výběrových řízeních se však dodání protáhlo do prosince 2013. Dnes
je již v knihovně instalován moderní nábytek (212
studijních míst, odpočinkové prvky), 29 nových
počítačů, dva multifunkční kopírovací přístroje/
skenery/tiskárny (barevné do formátu A3), knižní
skener pro vázané knihy, 9 infokiosků pro rychlé
vyhledávání v katalogu knihovny i v elektronických informačních zdrojích (z nich 2 pro tělesně
znevýhodněné) nebo výstavní vitrína. Automat pro
samoobslužné vracení knih bude po dokončení
stavebních úprav umístěn během dubna ve vstupní
hale, takže knihy bude možno vracet i po skončení
provozních hodin. Zprovozněn byl taktéž vyhledávací nástroj nové generace EBSCO discovery service,
který umožňuje snadné vyhledávání ve všech odebíraných databázích i katalogu VK UJEP.
Ve volném výběru je nyní k dispozici přes 90 tisíc
svazků knih, 92 titulů časopisů, ve skladech přes 160
tisíc svazků knih. Knihovna je otevřena od pondělí
do soboty, 61 hodin týdně a návštěvnost se postupně
zvyšuje.
Díky institucionálnímu rozvojovému projektu jsme
zakoupili 10 čteček elektronických knih k absenčnímu půjčování a z projektu Sci-Info (OP VaVpI)
224 elektronických knih. Bylo provedeno 23 školení pro uživatele o elektronických informačních

Koncem ledna 2014 uplynul
rok od otevření nové,
celouniverzitní knihovny
v kampusu. Jak se podařilo
naplnit očekávání akademických pracovníků a studentů?

zdrojích, o službách knihovny s 912 účastníky,
zpracováno 58 rešerší.
Řadu služeb mohou uživatelé využívat nepřetržitě
z pohodlí domova přístupem přes internet, např.
vytvářet žádanky na výpůjčky ze skladů, prodlužovat
výpůjčky, podávat návrhy na zakoupení knih, využívat elektronické informační zdroje z 13 projektů – jde
o tisíce časopisů, statisíce článků či milióny citací.
Knihovna není jenom půjčovnou knih – v roce 2013
zde proběhlo 8 autorských čtení, přednášek a besed
se spisovateli (R. Fridrich, J. Křesťan, J. Topol,
L. Muška a další), 13 výstav, prodejní výstava zahraničních knih, knižní bazar. Knihovna vytvořila
webové stránky a stránku na sociální síti Facebook,
kde jsou propagovány pořádané akce. Proběhly dvě
čtenářské soutěže.
Statistické údaje za rok 2013 ukazují nárůst ročního přírůstku knih, počtu registrovaných čtenářů
i absenčních výpůjček proti souhrnu údajů fakultních knihoven za rok 2012.
V letošním roce připravujeme otevření Rakouské
knihovny, která bude obsahovat několik tisíc svazků
děl rakouských autorů nebo o Rakousku, akce ve
spolupráci se Studentskou unií UJEP, s oddělením
vnějších vztahů, celoživotního vzdělávání, nabízíme
prostory pro nejrůznější zájmové akce.
Za „sloučení fakultních knihoven do efektivního
celku v moderně koncipované budově knihovny“ byla
naše knihovna oceněna cenou Knihovna roku 2013
v kategorii „Významný počin v oblasti poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb“.
Knihovna je zde pro všechny studenty a pracovníky
UJEP i pro zájemce z řad veřejnosti, a to nejen jako
místo ke studiu, ale i místo setkávání, odpočinku
a zábavy. Přijďte se podívat!
PhDr. Ivo Brožek, VK

