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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 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 ke 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.

2

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 vyřazuje knihovní jednotky z fondu VK, poskytuje
rešeršní a referenční služby, zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům. Spravuje
také fond Evropského dokumentačního střediska, Rakouské knihovny a metodickodidaktické knihovny Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního
vzdělávání CEPRONIV.
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 2017 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 9 s vysokoškolským vzděláním
a 11 se středoškolským vzděláním.
V průběhu roku 2017 nedošlo k žádné personální změně.

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 mohou také využívat
návratový automat, jehož provoz je nepřetržitý.

Uživatelé Vědecké knihovny si mimo jiné mohou zapůjčit flash disky, čtečky e-knih,
společenské hry a deštníky. K zapůjčení jsou také deky, které mohou uživatelé využít
k venkovnímu posezení v rámci kampusu.
K 31. 12. 2017 činil
veřejnost.

počet registrovaných uživatelů 5135, z toho 133 uživatelů v kategorii

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 2017 bylo evidováno 36 646 provedených
výpůjček a provedeno 38 845 prolongací.
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V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 325 požadavků (245 z jiných
knihoven a 80 do jiných knihoven).

Po celý rok knihovna pořádala 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“ a školeni citačního manažeru
CitacePRO. Těchto školení a seminářů se celkem zúčastnilo 1623 uživatelů.
Bylo vypracováno 47 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 je na webu knihovny informační stránka a knihovna
se opět zapojila do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům
vědeckého výzkumu Open Access Week 2017.
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3. Doplňování a zpracování knihovního fondu
Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 1 386 856,64 Kč. Hlavními zdroji
financování byly prostředky fakult, projekty na univerzitě a vlastní zdroje knihovny.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2017

8 960

Knihovní fond celkem

342 145

Počet
odebíraných
periodik

titulů - fyzicky

354

- elektronicky*
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* Uvedeny pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem,
výměnou), nikoliv v rámci databází.
Přírůstek
12012

12255

12291
8960

8721

2013

2014

2015

2016

2017

V katalogizačních procesech bylo v roce 2017 zpracováno celkem 9 967 dokumentů – z toho
1 867 vysokoškolských kvalifikačních prací a 592 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 4 687 katalogizačních záznamů.
Dále bylo vytvořeno a posláno 11 nových návrhů jmenných autoritních záznamů do Souboru
národních autorit. Na server ObalkyKnih.cz bylo dodáno 315 oskenovaných obálek a 110
stran obsahů knih.
V roce 2017 bylo započato s harmonizací národních autorit s lokálními v katalogu Vědecké
knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V projektu Veřejné informační služby
knihoven – VISK 9/II bylo odpracováno 450 hodin a zharmonizováno 6 654 předmětových
řetězců.
Do digitálního repozitáře, který umožňuje ukládání, dlouhodobé uchování, sdílení a
prezentaci elektronických dokumentů (např. publikačních výstupů zaměstnanců UJEP,
metodik, e-knih, článků aj.), pokračovalo mimo jiné vkládání plných textů rigorózních a
dizertačních prací, vloženo bylo 22 prací. Celkem byl repozitář doplněn o 124 digitálních
objektů.
Vědecká knihovna UJEP též od září 2017 zajišťuje na univerzitě agendu přidělování ISBN
(International Standard Book Number - mezinárodní standardní číslo knihy). Jedinečné číslo,
podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána. Za rok
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2017 bylo přiděleno 66 ISBN pro publikace vydávané na UJEP. Knihovna dále převzala
archiv UJEP a započala s jeho dokumentací, kontrolou a doplňováním.
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 193 přírůstků. Celkem obsahuje 3 644 exemplářů.

Pro nově založenou metodicko-didaktickou knihovnu Centra pro podporu výuky německého
jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP v roce
2017 bylo zpracováno 323 svazků odborných publikací z oblasti didaktiky a metodiky,
aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů.
Kromě zpracovávání běžného přírůstku pokračovala evidence a katalogizace darů. Protříděn
a zaevidován byl dar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
(NIPOS). Dále bylo započato se zpracováním 1 713 svazků knih a 1 199 periodik
z pozůstalosti prof. Emila Skály.
Pro knihovnu a multimediální studovnu KGER na Filozofické fakultě bylo dokončeno
zpracování 1 550 sv. odborných knih dosud nezaevidovaných v knihovně.
Do studovny a knihovny katedry politologie a filozofie FF bylo zkatalogizováno 1 470
exemplářů titulů, které byly taktéž dosud bez evidence ve Vědecké knihovně UJEP.
I nadále pokračovala retrokatalogizace a opravy katalogizačních záznamů v našem
knihovním systému.
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4. Nejdůležitější události roku 2017
4.1

CEPRONIV (Centrum pro podporu výuky německého jazyka
a interkulturního vzdělávání)

Ve středu 5. dubna bylo ve volném výběru knihovny slavnostně otevřeno metodické centrum
CEPRONIV a metodicko-didaktická knihovna pro německý jazyk.
Hlavním cílem
metodického centra CEPRONIV založeného při katedře germanistiky FF UJEP je zvýšení
výuky německého jazyka a podpora česko-německé práce v regionu. Specializovaná
metodicko-didaktická knihovna pro německý jazyk, která se současně s centrem CEPRONIV
otevřela, je přístupná ve volném výběru knihovny. Tento nový fond, jenž byl vytvořen
s podporou Goethe-Institutu v Praze a Euroregionu Elbe/Labe, nabízí převážně německou
odbornou metodicko-didaktickou literaturu a bude doplňován sbírkou učebnic a dalšími
didaktickými materiály či hrami.

4.2

Výstava Paměť tváře/Tváře paměti

Putovní fotografická výstava „Paměť tváře/Tváře paměti… nejen nuceně nasazených“ byla
od poloviny května až do konce měsíce června instalovaná v prostorách naší knihovny.
Cílem výstavy bylo přiblížit prostřednictvím jedenácti portrétních fotografií českých obětí
nacismu utrpení civilního obyvatelstva během 2. světové války.
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Každá fotografie byla doplněna krátkým osobním příběhem. Slavnostní vernisáž výstavy se
konala 11. 5. 2017 za přítomnosti spoluzakladatelky organizace a předsedkyně správní rady
paní Dariny Sedláčkové, ředitele organizace Živá Paměť Pavla Vovesa a pamětnice paní
Jarmily Pláteníkové. Před vernisáží výstavy probíhala ve skupinové studovně beseda, jejímž
cílem bylo zlepšit povědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické
skupiny seniorů. V rámci besedy promluvila i pamětnice paní Jarmila Pláteníková, která byla
během 2. světové války nuceně nasazena na práce do Německa.

4.3

Týden vědy a techniky

Knihovna se již podruhé zapojila do největšího vědeckého festivalu v České republice, který
pořádá Akademie věd ČR. Tento sedmnáctý ročník byl zahájen 6. listopadu a skončil
12. listopadu, zaměřoval se mimo jiné na potraviny pro budoucnost, lasery, medicínu,
nanotechnologie a umělou inteligenci. Knihovna pořádala v rámci festivalu hned dvě
přednášky, které se uskutečnily v Multifunkčním centru UJEP v areálu kampusu.
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Festival zahájil kpt. Mgr. Josef Duda z Kriminalistického ústavu Praha, který posluchače
přesvědčil o tom, že Forenzní antropologie není (jen) mrtvá. V rámci své přednášky
souhrnně představil činnost znalců v odvětví antropologie s důrazem na portrétní identifikaci.
O den později se v červené aule MFC uskutečnila přednáška s velice poutavým názvem
Umělý život: půjde to? Jak jsme blízko, nebo daleko? Přednášející Mgr. Jan Pačes
přednášel o tom, jaké experimenty byly realizovány a jaké se chystají, jaké jsou další směry
výzkumu umělého (syntetického) života. Přednáška pana Pačese se těšila velikému zájmu
ze strany studentů středních škol, kteří zaplnili téměř celou červenou aulu, která pojme více
než 300 posluchačů.

4.4

Maltské a Estonské dny na UJEP

Knihovna pokračovala v propagaci států předsedajících Evropské unii. V dubnu 2017
(při příležitosti maltského předsednictví Evropské unii) pořádala Maltské dny na UJEP.
Po celý měsíc byla v prostorách volného výběru knihovny instalovaná výstava Mapy obležení
jako záchrana paměti, která představovala čtyři verze unikátní renesanční mapy Velkého
obležení. Již tradičně byla ve vstupní hale instalovaná výstava publikací s maltskou
tématikou. Program doplnil Tomáš Kudela svou přednáškou Plachetnicí ze Salerna na Maltu,
v rámci které se zmínil o Modré zátoce, katakombách, velrybách a erupcích na Stromboli.
Estonské dny na UJEP se uskutečnily v listopadu, záštitu nad nimi převzal velvyslanec
Estonské republiky v České republice, Sten Schwede.
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Na slavnostním zahájení knihovna spolu s rektorem doc. Martinem Balejem přivítala
velvyslance Estonské republiky dne 1. 11. 2017. V rámci slavnostního zahájení probíhala i
vernisáž výstavy Moje Estonsko, jejíž autorka Iva Žůrková představila všem přítomným své
fotografie, které pořídila během svého ročního pobytu v Estonsku.

Po slavnostním zahájení proběhla přednáška Estonsko očima studentů UJEP, kdy studentky
Fakulty životního prostředí vyprávěly o svých zážitcích ze studijního pobytu, který
absolvovaly v rámci zahraničního programu Erasmus+.
RNDr. Ivan Farský, CSc., připravil přednášku Vítejte v Estonsku. Celý program Estonských
dnů na UJEP doplnilo promítání estonského dokumentárního filmu Nový Svět.

4.5

Dotace od města Ústí nad Labem

Knihovna uspořádala v průběhu roku celou řadu vzdělávacích, kulturních i popularizačních
aktivit, a to především díky laskavé finanční podpoře, které knihovna obdržela od města Ústí
nad Labem. O akce projevili zájem nejen studenti a čtenáři knihovny, ale i lidé z řad
veřejnosti, kteří měli na akce též vstup volný. Z peněz získaných z projektu knihovna
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uspořádala celkem 15 akcí, které byly vysoce divácky navštěvované. Akce celkem navštívilo
cca 500 lidí.
V květnu se knihovna zapojila do celostátní akce Noc literatury, kdy na netradičních místech
v areálu kampusu předčítaly známé osobnosti z Ústeckého kraje: Anna Fišerová
z Činoherního studia v Ústí nad Labem a frontman kapely Houpací koně Jiří Imlauf.

Následovala cestovatelská beseda Viktorie Hlaváčkové, která poutavě divákům povyprávěla
o svém putování přes Karpatský oblouk.
Díky projektu navštívil knihovnu i známý český spisovatel Josef Formánek, který připravil
četbu ze své nejnovější knihy. Po skončení čtení následovala diskuze a autogramiáda
s autorem.

Z projektu byla realizována nová řada netradičních přednášek, v rámci kterých se
přednášející zaměřovali na velmi aktuální témata, která jsou mezi posluchači velice žádaná.
V průběhu zimního semestru bylo možné zažít cvičení jógy přímo mezi knižními regály, což
přilákalo do knihovny celou řadu nových návštěvníků, kteří žijí v Ústí nad Labem a projevili
zájem o tento netradiční zážitek.
Pod vedením zkušeného lektora Matěje Šulce proběhla přednáška spojená s praktickými
ukázkami správného držení těla.
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Od října až do prosince probíhala v budově knihovny konverzace v angličtině, díky které se
povedlo propojit několik věkových a zájmových skupin (středoškolské a vš studenty,
zaměstnance univerzity a veřejnost). Vznikla skupina dvaceti lidí, kteří se scházeli jednou
týdně a debatovali pod vedením lektora Daniela Kratochvíla nad zajímavými tématy.

V listopadu knihovna pořádala Estonské dny na UJEP, přednášku Stres - katastrofa nebo
výzva, která byla realizována pod vedením Otakara Fleischmanna z katedry psychologie.
Zároveň se knihovna zapojila do celostátní akce Týden vědy a techniky.
V průběhu adventu se uskutečnil workshop tvorby vánočních ozdob pod vedením pana
profesora Prášila. Dále se v prosinci uskutečnila přednáška Jak mlsat bez výčitek
pod vedením Lucie Libešové z Fakulty zdravotnických studií UJEP.
Velký zájem projevili návštěvníci knihovny o jednodenní fotografický kurz, který se uskutečnil
přímo v prostorách knihovny a byl veden profesionálními fotografy.
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Akce pořádané za přispění dotace z města Ústí nad Labem byly velice úspěšné a oblíbené.
Knihovna si zvláště cení možnosti získání nových čtenářů či návštěvníků knihovny, kteří se
díky účasti na kulturních akcích dostali poprvé do prostor univerzitní knihovny, knihovnu si
oblíbili a následně se do těchto míst rádi vracejí jakožto noví čtenáři.

4.6

Srdce naší univerzity UJEP

Knihovna si v průběhu roku 2017 kladla za cíl zefektivnit a zatraktivnit způsob propagace
služeb a akcí univerzitní knihovny s ohledem na její hlavní cílovou skupinu – vysokoškolské
studenty. Zviditelnit knihovnu v rámci univerzity jakožto místo, které není pouhou půjčovnou
knih, ale místem, které má duši a přímo nabádá k tomu trávit v knihovně svůj volný čas.
Knihovně se podařilo navázat se na aktivní studenty působící na UJEP, kteří započali
v prostorách knihovny pořádat kulturní akce a autorská čtení. Knihovna byla často kladně
zmiňována ve studentském časopisu Activum a Silverius, a to díky studentkám PF, které si
prostředí knihovny oblíbily.

Knihovně se podařilo zdokonalit a zpřehlednit podobu měsíčního přehledu akcí, které
knihovna pořádá. Tyto přehledy začaly být pravidelně zasílány všem zaměstnancům UJEP.
Zástupci knihovny byli zváni na schůzky PR pracovníků, proběhlo i několik osobních schůzek
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přímo s PR pracovníky jednotlivých fakult. Knihovna pokračovala v propagaci svých služeb a
akcí na facebooku knihovny i univerzity.
Dále se pokračovalo ve vytvoření propagačních předmětů, které korespondují s myšlenkou
Srdce naší univerzity.

V průběhu roku byly vytvořeny propagační tašky a trička, ale i deky, které si mohou studenti
zapůjčit v průběhu letního období, a studovat tak venku na travnatých plochách v areálu
kampusu.

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) až 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 je UJEP řešitelem projektu VIZ
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a zároveň účastníkem v šesti dalších projektech, jsou pro uživatele UJEP zpřístupněny
po dobu 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, Oxford Archive (Science)
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230):
Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source
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
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 STM
Další EIZ jsou zajištěny z programu MŠMT LR Informace – základ výzkumu, který
umožňuje využít databáze z projektů:
LR 1305 HSS-INFO: Oxford Journals HSS, Cambridge Journals HSS, SAGE HSS, JSTOR
LR 1307 ELIZA: Literature Online, Literature Research Center, Art Source
LR 1301 Infra VaV: Scopus, Elsevier Science Direct, Springer Link Journals, Wiley
LR 1304 PQ-ECON: EconLith with Full text
LR 1308 NL 4 HSS: Business Source Complete
V rámci projektu Knihovny Akademie věd ČR byl také zajištěn 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 o rigorózní a disertační práce a další
digitální objekty.
V průběhu roku 2017 probíhala příprava a spolupráce na zapojení UJEP do projektu
CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje, které bude efektivně
zajišťovat centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR.
V roce 2017 bylo v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven – VISK 9/II
zharmonizováno 6 654 předmětových řetězců.
Vybrané akce pořádané v roce 2017 byly uskutečněny za finanční podpory města Ústí nad
Labem.
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7. Kulturní a vzdělávací činnost
Knihovna opět pokračovala v pořádání úspěšných akcí z roku 2016. Nadále byla
v prostorách volného výběru vystavována „Výtvarná díla měsíce“ akademických pracovníků
a studentů UJEP (M.A. Helena Hošková, Mgr. Jana Melicharová, Mgr. Dagmar Jurková,
Ak. mal. Eliška Nová, doc., Simona Pekařová).

V únoru na svatého Valentýna knihovna připravila pro své uživatele oslavu tohoto svátku
všech zamilovaných.

V březnu se knihovna zapojila do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, vyhlášené
Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V rámci této akce knihovna připravila
celou řadu zajímavých kulturních a vzdělávacích aktivit, semináře pro studenty (Jak psát
kvalifikační práce, Elektronické informační zdroje na UJEP), knižní bazar, cestovatelskou
přednášku Kouzlo canyoningu a mnoho dalšího.
V roce 2017 probíhaly ve volném výběru knihovny tyto výstavy: Kouzlo starých map, Mozart
ve Vídni, Mapy obležení jako záchrana paměti, Paměť tváře/Tváře paměti…nejen nuceně
nasazených, Životní pouť Romy Schneider a Moje Estonsko.
V prosklené vitríně, která se nachází ve vstupní hale knihovny, bylo během roku
nainstalováno celkem 8 výstavek (Rok 2017 – Mezinárodní rok udržitelného cestovního
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ruchu pro rozvoj, Jan Amos Komenský – 425. výročí narození, Maltské dny na UJEP,
Magnesia Litera, Marie Terezie – 300. výročí narození, Jak se učit a nezbláznit se, Estonské
dny na UJEP, Retro Vánoce).

Výstavky byly instalovány i v minivitrínkách ve volném výběru knihovny (Textilní tvorba,
Láska očima vědce / Láska očima myslitele, Babička 100x jinak, Jarní tradice, Den matek /
Den otců, Město Ústí nad Labem, Komiks, Literární osobnosti Estonska, Výstavka vánočních
ozdob z korálků).
V knihovně probíhal velikonoční workshop pletení pomlázek pod vedením profesora Prášila.
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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. Knihovna se též zapojila do celouniverzitní akce Dny vědy
a umění, v rámci které propagovala své služby před obchodním centrem Forum v Ústí
nad Labem.
Počtvrté se knihovna zapojila do již jedenáctého ročníku celoevropské akce Noc literatury.
Úryvky ze současné evropské literatury se předčítaly na netradičních místech v areálu
kampusu. Noc literatury zahájil člen hudební skupiny Houpací koně Jiří Imlauf. Předčítal
v prostorách volného výběru tři úryvky z německé, rakouské a španělské literatury.

Následně se účastníci akce přemístili do Univerzitní kaple UJEP, kde předčítala členka
Činoherního studia v Ústí nad Labem Anna Fišerová úryvky z belgické, italské a britské
literatury.
V listopadu uspořádala knihovna ve spolupráci s Kuba Libri, s.r.o., již šestou prodejní
výstavu zahraniční odborné literatury zaměřenou na studijní a vědní obory UJEP.
Návštěvníci výstavy si mohli vybírat z cca 200 titulů ze sortimentu velkých zahraničních
nakladatelů poskytovaných s výstavní slevou.

Knihovna se také zapojila do již 21. ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené
Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V termínu od 2. října do 7. října 2017
byla pro návštěvníky knihovny připravena celá řada zajímavých aktivit (bezplatné roční
registrace pro studenty středních škol, dárek k registraci, amnestie dlužníků, autorské čtení
Josefa Formánka). Kromě autorského čtení Josefa Formánka knihovna v průběhu roku
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uspořádala autorské čtení Ivo Haráka, Radka Kolínského, Martiny Fidlerové, Michala Vrby a
Zekariase Kebraeba.
Bohatý kulturní program pořádala v roce 2017 i Rakouská knihovna ve spolupráci s katedrou
germanistiky: výstavy (Mozart in Wien, Romy Schneider, Maria Theresia), autorská čtení
(Stanislav Struhar, Martin Prinz), soutěže a kvízy pro studenty, filmové večery.
V průběhu roku se uskutečnilo několik přednášek: Drogová problematika v Ústí nad Labem
aneb adiktologické služby dnes, Kouzlo canyoningu, Plachetnicí ze Salerna na Maltu, Pěšky
přes Karpatský oblouk – z ČR do Banátu, Vítejte v Estonsku, Estonsko očima studentů
UJEP, Forenzní antropologie není (jen) mrtvá, Umělý život: půjde to? Jak jsme blízko, nebo
daleko?, Stres – katastrofa nebo výzva?, Jak mlsat bez výčitek.
V knihovně se také promítaly filmy (Co se nenosí, Sonita, Gayby Baby, Krev v mobilech,
Šitkredit, Chicago Girl, Nový svět).

Zvláštností v rámci celé ČR bylo vytvoření knihovnického adventního kalendáře.
Dále probíhaly instruktáže pro nové studenty, komentované prohlídky pro veřejnost a střední
školy Ústeckého kraje (Gymnázium Jateční, Gymnázium Teplice, exkurze pro U3V, exkurze
pro knihovníky na stáži, exkurze pro studenty katedry historie, komentovaná prohlídka
pro delegaci z Číny atd.).
Pro zaměstnance knihovny byla zajištěna výuka angličtiny. Dále měli zaměstnanci možnost
zúčastnit se celé řady vzdělávacích aktivit (školení Tvorba propagačních materiálů, Windows
10, MS office 2010, E-kniha a e-čtečky, Kurz neodkladné první pomoci, Služby knihoven
zdravotně postiženým uživatelům, přednáška Stres, smích a relaxace, Velký marketing
s malým rozpočtem, Social media first, Online marketing pro vysokoškolské knihovny, PR
Akademie, Erasmus stáž Reykjavík, NASIV – Národní seminář informačního vzdělávání,
Katalogizace v MARC 21, Katalogizace spec. dokumentů, Národní autority, Katalogizace
zvukových dokumentů, to je, oč tu běží, Seminář ARL, konference Inforum, Knihovny
současnosti a Bibliotheca academica).
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Knihovna je institucionálním členem v profesních asociacích, organizacích a sdruženích:
Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ), Sdružení knihoven ČR (SDRUK), Sdružení
knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Personálně bylo v roce 2017
zajištěno členství v těchto dílčích komisích: celostátní komise pro služby SDRUK, celostátní
komise pro služby osobám se specifickými potřebami SDRUK, komise Fondu podpory
zahraničních cest při AKVŠ, dozorčí komise SKIP, revizní komise SKIP a regionu 06,
členství v Klubu vysokoškolských knihovníků při SKIP, hodnotitelská komise programu
Ministerstva kultury Knihovna 21. století, pracovní skupina pro věcné zpracování při NK
Praha a pracovní skupina pro jmenné autority.
Knihovna v průběhu roku přijala na týdenní stáže knihovnice z polského Štětína a knihovnici
z univerzitní knihovny z Košic. Z knihovny vycestovala jedna zaměstnankyně do univerzitní
knihovny v Reykjaviku v rámci programu Erasmus +.

8. Závěr
Pátý rok činnosti Vědecké knihovny UJEP lze hodnotit jako úspěšný. Započala harmonizace
národních autorit s lokálními v katalogu Vědecké knihovny UJEP. Pokračovalo se
v doplňování digitálního repozitáře o další digitální objekty. Vědecká knihovna UJEP nově
zajišťovala na univerzitě agendu přidělování ISBN (International Standard Book Number).
Knihovna dále převzala archiv UJEP a započala s jeho dokumentací, kontrolou a
doplňováním. V průběhu roku bylo uspořádáno mnoho kulturních a vzdělávacích akcí a byla
rozvinuta propagační činnost.
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