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Vědecká knihovna UJEP vznikla k 1. 1. 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí
v nově postavené budově přímo v areálu kampusu. Souhrnně zajišťujě knihovnické
a informační služby na UJEP.
Posláním knihovny je získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního
a informačního fondu; poskytování výpůjčních služeb absenčních a prezenčních, kopírování
a skenování dokumentů, přístup k elektronickým databázím, rešeršní služby aj.
Četné služby knihovny je možné využívat z pohodlí domova. Přistup k službám je
prostřednictvím webových stránek http:// knihovna.ujep.cz, kde jsou umístěny odkazy na
intranetové a internetové sítě, především on-line katolog (http://arl.ujep.cz) s možností
vyhledávání, objednávek, rezervací, prodlužování výpůjček, odkazy do přehledů
bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, do přehledu odebíraných
periodik, do měsíčních přehledů nově získaných publikací atp.
Pro akademické pracovníky a studenty UJEP je zprostředkován přístup do mnohých
světových elektronických a informačních zdrojů.
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1.1

Organizační struktura

Knihovna se člení na oddělení zpracování fondů a oddělení služeb.
Oddělení zpracování fondů zajišťuje akvizici informačních pramenů klasických
i elektronických podle požadavků pracovišť UJEP a tematického profilu. Dále eviduje veškeré
informačních prameny získané na UJEP, provádí jmenné a věcné zpracování v souladu
s platnými standardy, zajišťuje vytváření a úpravy jmenných a věcných autorit přispívá
do Souborného katalogu ČR, komplexně zajišťuje agendu periodik.
Oddělení služeb zajišťuje prezenční i absenční výpůjčky, prodlužování, rezervace,
upomínání nevrácených dokumentů. Dále zajišťuje registraci čtenářů, meziknihovní výpůjční
a reprografické služby, organizaci a ochranu fondu, revize knihovního fondu, informační
vzdělávání uživatelů. Oddělení služeb také vyřazuje knihovní jednotky z fondu VK, poskytuje
rešeršní a referenční služby, spravuje přístup k elektronickým informačním zdrojům
a provozuje Evropské dokumentační středisko.
Tajemník VK UJEP zajišťuje administrativní, ekonomické a správní činnosti VK, provádí
propagaci činnosti VK, public relations, zodpovídá za webové stránky. Je správcem rozpočtu
a organizuje vzdělávání zaměstnanců.
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1.2

Počet zaměstnanců a jejich struktura podle vzdělání

V roce 2015 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 8 s vysokoškolským vzděláním
a 12 se středoškolským vzděláním.
V průběhu roku 2015 došlo k několika personálním změnám v oddělení služeb: 31. 8. 2015
skončil pracovní poměr Mgr. Elišky Finsterlové a Mgr. Elišky Lorenzové. Z rodičovské
dovolené se do zaměstnání vrátila Mgr. Denisa Vrábľová, která má na starosti rešeršní
služby a EDS.

2. Služby
Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje knihovnické a informační služby pro studenty
všech fakult i forem studia, akademické pracovníky, zaměstnance UJEP (shromažďování,
zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu). Řadu služeb
mohou uživatelé využívat nepřetržitě přístupem po síti. Uživatelé Vědecké knihovny si mimo
jiné mohou zapůjčit čtečky e-knih nebo společenské hry.
Počet registrovaných uživatelů se v roce 2015 opět mírně navýšil a k 31. 12. 2015 činil
5572 osob, z toho 83 uživatelů v kategorii veřejnost.
Knihovna je otevřena 61 hodin týdně (pondělí až čtvrtek od 8 do 20 hodin, v pátek od 8 do 17
hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin). Za rok 2015 bylo evidováno 90 659 provedených
výpůjček, což představuje další meziroční nárůst.
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V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 292 požadavků (206 z jiných
knihoven pro naše uživatele a 83 do jiných knihoven pro jejich uživatele).
Po celý rok knihovna pořádá pro studenty pravidelná školení a semináře - jsou to školení
EIZ (elektronické informační zdroje) a tvorby rešerší, prezentace pro studenty prvních
ročníků nebo semináře Jak psát kvalifikační práci; celkem se jich zúčastnilo 1608 osob.
Bylo vypracováno 48 rešerší a čtenářům, kteří potřebovali při psaní svých seminárních nebo
závěrečných prací pomoc, bylo poskytnuto metodické vedení při tvorbě rešerší.
Od 1. března 2015 mohou studenti využívat novou tiskovou a kopírovací službu. Tisková
služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který umožňuje tisk a
kopírování na nové multifunkční tiskárně.
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3. Doplňování a zpracování knihovního fondu
Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 1 994 964,45 Kč. Hlavními zdroji
financování byly prostředky fakult, rozvojové a evropské projekty na univerzitě a rozpočet
knihovny.

Přírůstek knihovního fondu za rok 2015
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik
- fyzicky
- elektronicky*

12 255
340 097
348
2

* Uvedeny pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou), nikoliv v rámci databází.

V katalogizačních procesech bylo zpracováno celkem 12 255 dokumentů – z toho 1 556
vysokoškolských kvalifikačních prací a 864 ročníků svázaných časopisů. Přírůstek v roce
2013 činil 8 721 exemplářů, v roce 2014 byl navýšen na 12 012 a mírně (o 243 exemplářů)
vzrostl tedy i v roce 2015.
Od 1. 5. 2015 začala knihovna zpracovávat záznamy podle nových katalogizačních pravidel
RDA (Resource Description and Access).
Do Souborného katalogu ČR, který ve své bázi shromažďuje údaje o fondech českých
knihoven a institucí, bylo přijato 3 398 katalogizačních záznamů. Dále bylo vytvořeno a
posláno 13 nových návrhů a 15 oprav jmenných autoritních záznamů do Souboru národních
autorit. Pedagogům UJEP bylo odesláno 238 žádostí o spolupráci při doplnění nebo
vytvoření autoritního záznamu (reagovalo jenom 91 oslovených). Na server ObalkyKnih.cz
bylo dodáno 584 oskenovaných obálek a 193 obsahů knih.
Do digitálního repozitáře, zakoupeného koncem roku 2014 z uspořených finančních
prostředků projektu VIZ Vědecké informační zdroje pro vědu a výzkum, bylo uloženo 249
studijních opor Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami (texty,
prezentace, záznamy přednášek aj.).
Do volného výběru byla umístěna Americká knihovna – jde o soubor 150 svazků americké
literatury z prestižního vydavatelství Library of America, které univerzita získala od
velvyslanectví Spojených států amerických jako dar.
Pro Rakouskou knihovnu, otevřenou od dubna 2014 ve volném výběru knihovny, bylo
zpracováno 267 přírůstků. Celkem obsahuje 3 336 exemplářů.
V červnu jsme spustili e-výpůjčky Flexibooks prostřednictvím knihovního systému ARL a
zpřístupnili tak našim čtenářům cca 3 000 e-knih v českém jazyce nakladatelů odborné
literatury, jako je Grada, Portál, Fraus a dalších.
Spuštěn a odzkoušen v průběhu roku byl akviziční nástroj PDA - Patron-Driven Acquisition
(„čtenářem řízená akvizice“) v nákupu zahraničních elektronických publikací z katalogu
EBSCO na platformě EBSCOhost.
I nadále pokračovala retrokatalogizace a opravy katalogizačních záznamů v databázi ARL.
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4. Nejdůležitější události roku 2015
4.1

Lotyšské dny na UJEP

Knihovna začala propagovat státy předsedající Evropské unii. V dubnu 2015 (při příležitosti
lotyšského předsednictví Evropské unii) pořádala Lotyšské dny. Záštitu nad nimi převzal
velvyslanec Lotyšské republiky v České republice Alberts Sarkanis. Po celý duben byla
v prostorách volného výběru knihovny instalována výstava fotografií Riga ze vzduchu a ve
vstupní hale výstava publikací o Lotyšsku. V průběhu dubna se také uskutečnila beseda
v anglickém jazyce se studenty z Lotyšské republiky a cestopisná přednáška RNDr.
Farského: Lotyšsko, jak ho neznáte.

4.2

Půjčování elektronických knih

Knihovna zavedla jako první v České republice půjčování 3 000 odborných elektronických
knih na platformě Flexibooks, integrované do knihovního katalogu. M. Hladíková o tom
přednášela na 2 seminářích (29. 9. 2015 na semináři E-knihy I pořádaném Národní
technickou knihovnou v Praze a 8. 10. 2015 na 25. akvizičním semináři v Havlíčkově Brodě).
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4.3

Návštěva předsedy vlády ČR a ministryně školství

Dne 19. 10. 2015 do Vědecké knihovny (v rámci své návštěvy UJEP) zavítal předseda vlády
Bohuslav Sobotka a také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Oba si s velkým zájmem prohlédli prostory naší knihovny a napsali nám milá slova do knihy
návštěv.

4.4

Návštěva Rakouské knihovny

V pátek 23. 10. 2015 navštívila naší knihovnu paní Sandra Diepenseifen, vedoucí referátu
Rakouských knihoven na vídeňském Spolkovém ministerstvu pro Evropu, integraci
a zahraniční věci a paní Natascha Grilj, ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze. Obě
dámy byly s dosavadní činností Rakouské knihovny velmi spokojeny.
Příjemným
překvapením pro ně byl i více než trojnásobný počet výpůjček v letošním roce oproti roku
minulému.
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4.5

Lucemburské dny na UJEP

Vědecká knihovna UJEP pořádala v listopadu při příležitosti lucemburského předsednictví
Evropské unii Lucemburské dny. Záštitu nad nimi převzala velvyslankyně Lucemburského
velkovévodství v České republice Michèle Pranchère-Tomassini. Slavnostní zahájení
Lucemburských dnů na UJEP se uskutečnilo za přítomnosti paní velvyslankyně a vedení
UJEP dne 2. 11. 2015. V prostorách knihovny byla instalována výstava Luxembourg 2015.
Dále knihovna uspořádala geografickou přednášku Cestujeme Lucemburskem (RNDr.
Farský), historickou přednášku Symbolika a místa paměti jako nástroj lucemburské
diplomacie (doc. Drška), výstavku publikací o Lucembursku a projekci filmů.
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4.6

Výstava SAMETDAT

Vědecká knihovna UJEP ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem pořádala ve dnech
18. 11. až 22. 12. 2015 výstavu Sametdat.
Jednalo se o sbírku původních samizdatových letáků z prvních dnů Sametové revoluce, jež
připomínala způsoby výroby tiskovin ve společnosti, kde byl striktně vyloučen a střežen
přístup k tiskovým a kopírovacím technologiím. Pro návštěvníky byly dispozici psací stroje,
průklepové a uhlové papíry, aby si mohli vyzkoušet, jak se před 26 lety opisovaly letáky.
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5. Informační technologie
Knihovna spravuje webové stránky a stránku na Facebooku, kde jsou propagovány
pořádané akce. Řadu služeb mohou uživatelé využívat nepřetržitě z pohodlí domova
přístupem po síti: vytvářet si žádanky na výpůjčky ze skladů, prodlužovat výpůjčky, podávat
návrhy na zakoupení knih, využívat elektronické informační zdroje z 13 projektů
(tisíce časopisů, statisíce článků, milióny citací).
Z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 4.3 – Vybavení odborných
vědeckých a oborových knihoven, kde UJEP byla řešitelem jednoho projektu
a účastníkem v šesti dalších projektech, jsou pro uživatele na UJEP zpřístupněny po dobu
pěti let stanované udržitelnosti tyto elektronické informační zdroje:
VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0229):
Oxford Journals STM, Cambridge Journals STM
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230):
Academic Search Complete
Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228):
EnviroNetBase, IoPscience
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225):
Nursing @ Ovid
Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0231):
Knovel, SciFinder,
MENDELU RESEARCH LIBRARY (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0227):
Environment complete
STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0232):
Proquest
V programu MŠMT LR Informace – základ výzkumu jsme účastníkem v pěti projektech:
LR 1305 HSS-INFO (navazuje na INFOZ VZ09012):Oxford Journals HSS, Cambridge
Journals HSS, Periodical Archive Online, JSTOR
LR 1308 NL 4 HSS: Business Source Complete
LR 1304 PQ-ECON: Econlit with FullText
LR 1307 ELIZA: Literature Online, Literature Research Center, Art Source
LR 1301 Infra VaV: Scopus, Science Direct, Springer Link, Wiley online
Z projektu Knihovny Akademie věd ČR máme přístup do Web of Knowledge (Web of
Science + Journal Citation Reports)

6. Projekty, grantová politika
V operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, výzva 4.3 byla Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem řešitelem projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj
(reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0229), v letech 2015 – 2019 zajišťuje udržitelnost projektu. Bylo
započato s naplňováním digitálního repozitáře.
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7. Kulturní a vzdělávací činnost
Knihovna opět pokračovala v pořádání úspěšných akcí roku 2014. Nadále byla v prostorách
volného výběru vystavována „Výtvarná díla měsíce“ akademických pracovníků a studentů
UJEP (MgA. Štěpánka Paseková, Bc. Mischa Babel, MgA. Michal Kukačka, Mgr. Hana
Matuštíková, Mgr. Miloš Makovský, Mgr. et Bc. Lenka Minaříková, MgA. Marek Štim, MgA.
Jiří Dvořák, Doc. Pavel Beneš).

V březnu se knihovna zapojila do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, vyhlášené
Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V rámci měsíce čtenářů knihovna
připravila akci Týdny čtení aneb „Čtení sluší každému“, autorské čtení Stanislava Struhara,
seminář pro diplomanty Jak psát kvalifikační práce a přednášku Zjednodušte si citování
s Citace Pro.

V roce 2015 probíhaly ve volném výběru knihovny tyto výstavy: Etiopie, Podstávkový dům
v údolí řeky Ploučnice, Riga ze vzduchu, Sametdat, Luxembourg 2015.
V prosklené vitríně, která se nachází ve vstupní hale knihovny, bylo během roku
nainstalováno celkem 7 výstavek (Divadelní programy + turistické prospekty, Zajímavé
vazby, výstava publikací o Lotyšsku, Ilustrátoři, Obrazové publikace, Historické učebnice,
výstava publikací o Lucembursku).
Knihovna opět propagovala své služby v propagačním stánku na Ústeckém majálesu.
Studenti zde mohli vyslovit přání, jaké knihy by chtěli zakoupit do fondu Vědecké knihovny.
Jejich přání byla následně splněna a knihy do fondu získány.
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Podruhé se knihovna zapojila do již devátého ročníku celoevropské akce Noc literatury.
Úryvky ze současné evropské literatury se předčítaly na netradičních místech areálu
kampusu. Návštěvníci se setkali se známým českým hercem Radkem Zimou, který působí
v divadle a muzikálech, který předčítal přímo před vstupem do Vědecké knihovny. Následně
se účastníci přemístili na Filozofickou fakultu, kde ve vstupní hale předčítala mladá ústecká
boxerka Fabiana Bytyqi. Posledním neméně zajímavým místem byla hudebna Pedagogické
fakulty, kde předčítal dva úryvky Jan Pippinger, který se v soutěži Muž roku 2014 umístil na
druhém místě.

V období prázdnin byla na facebooku vyhlášena letní fotografická soutěž, soutěžící měli za
úkol zaslat fotografii, na níž bude kniha zapůjčená z fondu Vědecké knihovny.
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V listopadu uspořádala knihovna ve spolupráci s Kuba Libri s.r.o. již třetí prodejní výstavu
zahraniční odborné literatury zaměřené na studijní a vědní obory UJEP. Návštěvníci výstavy
si mohli vybírat z více než 220 titulů ze sortimentu velkých zahraničních nakladatelů
poskytovaných s výstavní slevou.
Knihovna se také zapojila do již 18. ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené
Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V termínu od 5. října
do 11. října 2015 byla pro návštěvníky knihovny připravena celá řada zajímavých aktivit
(školení o elektronických informačních zdrojích, burza knih, dárek k registraci, amnestie
dlužníků, školení Citace Pro).
V průběhu roku se uskutečnilo několik přednášek: Symbolika a místa paměti jako nástroj
Lucemburské diplomacie, Cestujeme Lucemburskem, Lotyšsko, jak ho neznáte.
Rakouská knihovna pořádala ve spolupráci s katedrou germanistiky hned několik akcí:
Německo-české čtení autora Stanislava Struhara, přednáška o Rakouské hymně, přednáška
Petera Kampitse na téma Rozpolcená tvář, Österreich-Quiz.
Příjemný zakončením roku 2015 byl vánoční koncert sboru Nona a Panoptikum, který se
uskutečnil ve volném výběru naší knihovny.

Dále probíhaly instruktáže pro nové studenty, exkurze po knihovně a knihovna nabízela své.
prostory pro zájmové aktivity, workshopy (konference GIS DAY – v rámci Týdne geografie –
PřF a FŽP, Seminář o dobrovolnictví).
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Novinkou roku 2015 byla propagace států předsedající Evropské unii (Lotyšské
a Lucemburské dny na UJEP), dále pak promítání filmu z Projektu Jeden Svět (filmy Na
sever od Slunce, Manželka za 50 ovcí, Z popelnice do lednice).

8. Závěr
Třetí rok činnosti Vědecké knihovny UJEP ukázal, že se stala uznávanou součástí
univerzitní struktury.
Bez problémů proběhl přechod na nová katalogizační pravidla RDA. Knihovna zavedla
jako první v České republice půjčování odborných elektronických knih na platformě
Flexibooks prostřednictvím svého katalogu. Bohatá škála kulturních akcí byla rozšířena
o zcela nový formát – představování zemí předsedajících zemí Evropské unii (Lotyšské dny,
Lucemburské dny, vždy pod záštitou příslušeného velvyslance), jež se setkalo s kladným
ohlasem.
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