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1. Základní informace 

Název: 

Vědecká knihovna Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem 

Sídlo: 

Pasteurova 5 

400 96 Ústí nad Labem 

Registrována v evidenci 

knihoven Ministerstva kultury: 

6474/2012 

Ředitel: 

Phdr. Ivo Brožek (do 30. 4. 2016) 
 
Mgr. Martin Pečiva (od 1. 5. 2016) 

 

 

 

Vědecká knihovna UJEP  vznikla k 1. 1. 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí 

v nově postavené budově přímo v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje 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. Přístup 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.  

  

http://knihovna.ujep.cz/
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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 2016 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 8 s vysokoškolským vzděláním  

a 12 se středoškolským vzděláním. 

V průběhu roku 2016 došlo k jedné personální změně na pozici ředitele Vědecké knihovny, 

k 30. 4. 2016 skončil pracovní poměr PhDr. Ivo Brožka, od 1. 5. 2016 se stal novým 

ředitelem Mgr. Martin Pečiva. 

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 z pohodlí domova přístupem po síti: vytvářet si žádanky 

na knihy uložené ve skladech, prodlužovat výpůjčky, podávat návrhy na zakoupení knih, 

využívat elektronické informační zdroje z 13 projektů.  

Uživatelé Vědecké knihovny si mimo jiné mohou zapůjčit flash disky, čtečky e-knih nebo 

společenské hry. 

K 31. 12. 2016 činil   počet registrovaných uživatelů 5489, z toho 104 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 2016 bylo evidováno  42953 provedených výpůjček 

a provedeno 46654 prolongací. 

V rámci meziknihovní výpůjční služby byl zaznamenán mírný nárůst, bylo vyřízeno celkem 

341 požadavků (244 z jiných knihoven a 97 do jiných knihoven). 

Po celý rok jsme pořádali pro studenty pravidelná školení a semináře. Ať už to jsou školení 

EIZ (elektronické informační zdroje) a tvorby rešerší, prezentace pro studenty prvních 

ročníků nebo semináře „Jak psát kvalifikační práci“. Těchto školení a seminářů se celkem 

zúčastnilo 1687 uživatelů.  
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Bylo vypracováno 56 rešerší. Čtenářům, kteří potřebovali při psaní svých seminárních nebo 

závěrečných prací pomoc, bylo poskytnuto metodické vedení při tvorbě rešerší. 

Knihovna aktivně podporuje a propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open 

Access). V rámci podpory Open Access knihovna připravila samostatnou informační 

webovou stránku a zapojila se do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu 

k výsledkům vědeckého výzkumu Open Access Week 2016. 

 

 

3. Doplňování a zpracování knihovního fondu 
 

Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 1 789 709,34 Kč. Hlavními zdroji 

financování byly prostředky fakult, projekty na univerzitě a vlastní zdroje knihovny. 

  

Přírůstek knihovního fondu za rok 2016 12 291 

Knihovní fond celkem 334 526 

Počet odebíraných titulů 
periodik  

- fyzicky       359 

- elektronicky*          2 

* Uvedeny pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, 

výměnou), nikoliv v rámci databází. 
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V katalogizačních procesech bylo v roce 2016 zpracováno celkem 11 195 dokumentů – 

z toho 1 894 vysokoškolských kvalifikačních prací a 847 ročníků svázaných časopisů.  

Záznamy jsou zpracovávány dle platných standardů, mezi něž od 1. 5. 2015 patří nová 

katalogizační pravidla RDA. Do Souborného katalogu ČR, který ve své bázi shromažďuje 

údaje o fondech českých knihoven a institucí, bylo přijato 2 993 katalogizačních záznamů.  

Dále byly vytvořeny a poslány 4 nové návrhy a 6 oprav jmenných autoritních záznamů 

do Souboru národních autorit. Na server ObalkyKnih.cz bylo dodáno 201 oskenovaných 

obálek a 340 stran obsahů knih. 

Do digitálního repozitáře bylo vloženo 97 plných textů rigorózních a dizertačních prací 

(obhájených po 1. 1. 2008). 

Vědecká knihovna UJEP též od loňského roku zajišťuje na univerzitě agendu vkládání 

certifikovaných metodik do Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Dále zajišťuje 

přidělování tzv. DOI (Digital Object Identifier) konkrétním dílům. Jedná se o unikátní 

mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí.  

Zahájeno bylo průběžné retrospektivní doplňování fondu na základě doporučené literatury 

vyexportované ze STAGu. 

Pro Rakouskou knihovnu, jež nabízí všem pedagogickým a vědeckým pracovníkům, 

studentům i zájemcům o Rakousko z řad široké veřejnosti nejen literaturu rakouských 

spisovatelů, ale i literaturu z oblasti dějin, reálií, politiky, sociologie, ekonomie, filozofie, 

psychologie, umění (architektury, hudby, výtvarného umění), gender studies aj., bylo 

zpracováno 136 přírůstků. Celkem obsahuje 3 467 exemplářů. 

Kromě zpracovávání běžného přírůstku pokračovala evidence a katalogizace darů. 

Zpracován byl rozsáhlý dar Dr. Otfrida Pustejovského, který daroval Univerzitě J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem soubor knih a časopisů (celkem 1960 svazků knih, 13 bm časopisů).  

Pro Knihovnu a multimediální studovnu KGER započalo průběžné zpracování 1500 titulů 

odborných knih dosud nezaevidovaných v knihovně.  

I nadále pokračovala retrokatalogizace  a opravy katalogizačních záznamů v našem 

knihovním systému. 

 

 

 

8721 
12012 12255 12291 

2013 2014 2015 2016 

Přírůstek 
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4. Nejdůležitější události roku 2016 
 

4.1 Nizozemské dny na UJEP 

Knihovna pokračuje v propagaci států předsedajících Evropské unii. V dubnu 2016 

(při příležitosti nizozemského předsednictví Evropské unii) pořádala Nizozemské dny. Záštitu 

nad nimi převzal velvyslanec Nizozemského království v České republice J. E. Eduard W. V. 

M. Hoeks. Během slavnostního zahájení Nizozemských dnů na UJEP měla knihovna tu čest 

přivítat velvyslance Nizozemského království v ČR spolu se zástupci vedení UJEP.  

 

 

Po slavnostním zahájení proběhla přednáška (Daniela Hagena) Párty, tráva, lodě … a tak 

dál, aneb Holandsko trochu jinak.  V průběhu dubna byla v prostorách volného výběru 

knihovny instalována výstava reprodukcí nizozemských malířů. Díky spolupráci 

s velvyslanectvím Nizozemského království byly v počítačové studovně knihovny promítány 

nizozemské filmy s anglickými titulky Peklo 63 a Sonny boy. RNDr. Ivan Farský, CSc., 

z katedry geografie PřF UJEP si připravil v rámci Nizozemských dnů přednášku Toulky 

po Nizozemsku, kde kvetou nejenom tulipány. Po celý duben byla ve vstupní hale navíc 

instalována výstava publikací o Nizozemsku. 
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4.2 Změna ředitele knihovny 

Po 32 letech působení opustil post ředitele knihovny milovník literatury a knihovník PhDr. Ivo 

Brožek. V roce PhDr. Brožek získal prestižní Cenu českých knihovníků 2014 za celoživotní 

přínos českému knihovnictví a podporu Svazu knihovníků a informačních pracovníků.  Jeho 

nástupcem se dne 1. 5. 2016 stal Mgr. Martin Pečiva, který dříve působil v Severočeské 

vědecké knihovně v Ústí nad Labem.  

 

4.3 Záruční oprava nátěru podlahy ve volném výběru knihovny  

Z důvodu záruční opravy podlahy ve volném výběru byla knihovna v období letních prázdnin 
uzavřena. Již na podzim 2015 se zjistilo, že praskliny v podlaze volného výběru jsou 
způsobeny nedodržením technologického postupu, odstranění této závady bylo řešeno 
v reklamačním řízení s firmou Unistav a.s. Bylo nutné vystěhovat volný výběr, udělat 
dilatační spáry, zbrousit podlahu a provést nový nátěr. 
 
Vzhledem k rozsáhlé opravě a nutnosti vystěhování veškerého vybavení volného výběru 
knihovny bylo nutné knihovnu uzavřít. Ze strany knihovny bylo nutné podílet se 
na zpracování harmonogramu prací, zajištění odborných firem a dohledu nad jejich 

činnostmi. Knihovna byla opět otevřena dne 29. 9. 2016. 
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4.4 Oslava 25 let UJEP 

Při příležitosti oslav 25 let od založení naší univerzity připravila Vědecká knihovna UJEP 

v květnu setkání emeritních  profesorů a docentů UJEP. Cílem této akce bylo ukázat 

dosažený pokrok v knihovnických a informačních službách na UJEP. Na programu setkání 

bylo přivítání, prezentace činnosti a služeb knihovny, komentovaná prohlídka prostor 

knihovny, volná diskuze s občerstvením. 

V rámci oslav 25 let Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem knihovna dále během roku 

připravila sérii výstavek ve vstupní hale a ve volném výběru knihovny: časopisy vydávané 

na UJEP, knihy vydávané na UJEP, publikace oceněné cenou rektora, dokumenty a 

výstřižky z historie UJEP, výstava 25 let stavební činnosti na Univerzitě J. E. Purkyně – 

ve spolupráci s investičním oddělením. Dále se knihovna zasloužila o vznik nového 

univerzitního pexesa, které vzniklo v rámci oslav 25 let UJEP.  

 

 

4.5 Slovenské dny na UJEP 

Vědecká knihovna UJEP pořádala v listopadu při příležitosti slovenského předsednictví 

Evropské unii Slovenské dny. Záštitu nad nimi převzal velvyslanec Slovenské republiky 

v České republice Peter Weiss. Slavnostní zahájení Slovenských dnů na UJEP se 

uskutečnilo za přítomnosti pana velvyslance a vedení UJEP dne 7. 11. 2016.  V prostorách 

knihovny byla instalována výstava fotografií Vladimíra Cettla z putování za veterány 

automobilky Tatra napříč Slovenskem. Dále knihovna pořádala přednášku Petera Weisse 

o Předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie a přednášku RNDr. Ivana 

Farského, CSc., z katedry geografie PřF UJEP s názvem Slovensko známé i neznámé.  

Ve spolupráci s institutem dokumentárních filmů byly v počítačové studovně knihovny 

promítány slovenské dokumentární filmy Tak daleko, Matky a dcery + Nový svět.  Po celý 

listopad byla ve vstupní hale Vědecké knihovny UJEP instalována výstava publikací 

o Slovensku. 
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4.6 Týden vědy a techniky   

V listopadu knihovna pořádala ve spolupráci s Akademií věd České republiky Týden vědy a 

techniky. Tato akce se věnovala velice závažnému tématu – Prevenci rakoviny prsu.  

V prostorách volného výběru byla instalována výstava fotografií Vaše nejcennější fotografie 

(Organizátor: EUC Klinika Ústí nad Labem). Vernisáž výstavy zahájil MUDr. Petr Váša, který 

si následně připravil přednášku o prevenci a léčbě rakoviny prsu. Neméně zajímavý byl 

workshop, který se věnoval vyšetření rakoviny prsu. O důležitosti prevence rakoviny prsu zde 

promluvily zástupkyně neziskové organizace Mamma Help a Alena Aksamitová. 

   

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 rezervace a žádanky na výpůjčky ze skladů, prodlužovat 

výpůjčky, podávat návrhy na zakoupení knih. Dále lze využívat elektronické informační 

zdroje (EIZ) z 13 projektů. Jedná se o bibliografické, plnotextové a faktografické EIZ, které 

umožňují přístup k tisícům titulů časopisů, statisícům plných textů článků a milionům citací. 

Elektronické informační zdroje jsou pro akademické pracovníky a studenty UJEP přístupné 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 4.3 – Vybavení odborných 

vědeckých a oborových knihoven, kde UJEP byla řešitelem jednoho projektu  
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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.  

Pokračovalo se v doplňování digitálního repozitáře. Nově jsou do repozitáře nahrávány 

rigorózní a disertační práce, certifikované metodiky, texty článků z časopisů a sborníků 

vydaných na UJEP, kterým UJEP přidělila identifikátor DOI, a byly doporučeny další vhodné 

typy dokumentů pro ukládání. 
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7. Kulturní a vzdělávací činnost  
 

Knihovna opět pokračovala v pořádání úspěšných akcí roku 2015. Nadále byla v prostorách 

volného výběru vystavována „Výtvarná díla měsíce“ akademických pracovníků a studentů 

UJEP (Veronika Tilšerová, MgA. Iva Kolorenčová, Ing. Radek Timoftej, Ondřej Janek, 

Vojtěch Zikmunda, Marek Fanta, Filip Zvěřina,  doc. Mgr. Kateřina  Dytrtová, Ph.D., doc. 

PhDr. Martin  Raudenský, Ph.D., Mgr. Martin  Kolář, Ph.D.). 

 

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 Mileny Michiko Flašar, 

semináře pro diplomanty Jak psát kvalifikační práce a Zpracování rešerše jako podkladu 

pro kvalifikační práci. Dále knihovna pořádala přednášku Art Nouveau a Gustav Klimt – 

odraz české kulturní paměti (přednášející Mgr. Martin Kolář, Ph.D.), která doprovázela 

výstavu Gustav Klimt: Průkopník moderny, která byla v březnu instalována ve volném výběru 

knihovny.  

.   

V roce 2016 probíhaly ve volném výběru knihovny tyto výstavy: Gustav Mahler a Vídeň, 

Gustav Klimt: Průkopník moderny, Výstava reprodukcí nizozemských malířů, Výstava 25 let 

stavební činnosti na UJEP, Neviditelní lidé, Vaše nejcennější fotografie, Tatry pod Tatrami. 

 

V prosklené vitríně, která se nachází ve vstupní hale knihovny, bylo během roku 
nainstalováno celkem 7 výstavek (Životní jubileum PhDr. Ivo Brožek,  
Knihy vydané UJEP, Nizozemské dny na UJEP, Časopisy vydávané UJEP, Publikace 
oceněné Cenou rektora UJEP, Slovenské dny na UJEP, Knihy s vánoční tematikou).   
 
Knihovna opět propagovala své služby v propagačním stánku na Ústeckém majálesu.  
Studenti zde mohli vyslovit přání, co by chtěli zlepšit na službách knihovny, případně jaké  
knihy by chtěli zakoupit do fondu. 
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Potřetí se knihovna zapojila do již desátého ročníku celoevropské akce Noc literatury. Úryvky 

ze současné evropské literatury se předčítaly na netradičních místech areálu kampusu. Noc 

literatury zahájilo energetické a stále pozitivně naladěné umělecké trio Směj se. Tvoří ho tři 

mladé středoškolačky – Barbora Ziková, Markéta Petříčková a Eliška Andělová, které nebaví 

ústecké smutné šedé ulice, a proto se je snaží různými způsoby rozveselit. Za svoje aktivity 

získaly v minulosti i ocenění ve středoškolské kategorii ceny Gratias Tibi pozitivně hodnotící 

mladé lidi za jejich občanskou aktivitu. Děvčata předčítala ve vstupní hale Vědecké knihovny 

tři úryvky z rakouské, finské a švédské literatury.  

  

Následně se účastníci akce přemístili do Univerzitní kaple UJEP, kde předčítal člen 

improvizačního tria IMPRA Ondřej Král. Toto improvizační divadlo je známé v Ústí 

nad Labem díky svým divadelním představením bez scénáře, tématu a přípravy. Ondřej Král 

v rámci Noci literatury doplnil evropskou tvorbu večera třemi úryvky z polské, irské a 

francouzské literatury.  

V říjnu uspořádala knihovna ve spolupráci s Kuba Libri s.r.o. již čtvrtou 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 19. ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené 

Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V termínu od 3. října do 9. října 2016 

byla pro návštěvníky knihovny připravena celá řada zajímavých aktivit (bezplatné roční 

http://magazin.aktualne.cz/gratias-tibi/l~cf2ec138ff9f11e499590025900fea04/
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registrace pro studenty středních škol, dárek k registraci, amnestie dlužníků, školení Citace 

PRO, autorské čtení Radky Denemarkové).   

   

V průběhu roku se uskutečnilo několik přednášek: Thajsko-malajské dobrodružství, Art 

Nouveau a Gustav Klimt, Předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie (Peter 

Weiss – velvyslanec SR), Slovensko známé i neznámé, Párty, tráva, lodě … a tak dál, aneb 

Holandsko trochu jinak, Toulky po Nizozemsku, kde kvetou nejenom tulipány, Rakovina prsu 

– prevence a léčba. 

Rakouská knihovna pořádala ve spolupráci s katedrou germanistiky autorské čtení Mileny 

Michiko Flašar.  

Dále probíhaly instruktáže pro nové studenty, komentované prohlídky pro veřejnost a střední 

školy Ústeckého kraje.  

 
Dále se také promítaly filmy (ThuleTuvalu, Poslední sny, Říkejte mi Kuču, Sonny boy, Peklo 

63, Tak daleko, tak blízko, Matky a dcery + Nový svět).  

 

Pro zaměstnance knihovny byla zajištěna výuka angličtiny s rodilou mluvčí Carol Turner. 

Dále měli zaměstnanci možnost zúčastnit se fotografického kurzu Blik cvak, přednášek 

na téma: Problémy komunikace s lidmi s poruchou osobnosti, Zdravotní rizika práce 

v kanceláři a jak jim předcházet.  
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8. Závěr 
V období letních prázdnin probíhala rozsáhlá záruční oprava podlahy ve volném výběru a 

z tohoto důvodu byla knihovna uzavřena. I přes tuto komplikaci lze čtvrtý rok činnosti 

celouniverzitního pracoviště Vědecké knihovny UJEP hodnotit jako úspěšný. 

 

Knihovna nově zajišťuje agendu ukládání certifikovaných metodik do Národního úložiště 

šedé literatury (NUŠL). Dále aktivně propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím 

(Open Access). V této souvislosti mimo jiné začala přidělovat konkrétním dílům unikátní 

mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí (DOI) a do digitálního 

depozitáře byly vloženy plné texty rigorózních a disertačních prací. Na základě nové 

spolupráce s Akademií věd ČR proběhly v rámci Týdne vědy a techniky zajímavé kulturní 

akce.  

 

 

 
 

 


