
Vědecká knihovna UJEP

První rok činnosti





Historie 

• Vyšší pedagogická škola 1954

• Pedagogický institut 1959

• Pedagogická fakulta 1964

• UJEP 1991

• Další fakultní knihovny

• Snahy o budovu pro univerzitní knihovnu

• Multifunkční informační a vzdělávací centrum



Koncepce a dokumenty

• Koncepce knihovny (verze postupně v letech 
2005-2011, konečná 11. 4. 2011)

• Kolegium rektora 3. 5. 2011: Koncepce

• Kolegium rektora 2. 1. 2012: Organizační řád 
UK, Statut UK, změny Organizačního řádu UJEP 
a Statutu UJEP

• Knihovní řád (směrnice prorektora 2/2012)



Stav knihoven na UJEP 2011

• ÚK PF (též pro FF, PřF, ÚZS)

• K FŽP

• SVI FSE

• K FUD

• K FVTM

• 5 knihoven, 21,5 úvazku zaměstnanců, 339 tis. 
svazků, přírůstek za rok 11 tis. svazků

• Nový knihovní systém ARL od 2007



Stěhování

• Listopad-prosinec 2012

• Přemístěno 5400 metrů knih



Struktura

• Ředitel

• Tajemnice

• Oddělení zpracování fondů

• Oddělení služeb

• 20 zaměstnanců (7 VŠ, 13 SŠ) – snížení o 1,5

• Nově agendy informační výchovy, správy EIZ, 
rešerše





Otevření

• 28. 1. 2013 do zkušebního provozu

• Postupné vybavování – projekt VIZ



Poslání VK UJEP

• …je informační zabezpečení vzdělávací a 
vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí 
činnosti na UJEP. Toto poslání naplňuje 
činností, která spočívá ve  shromažďování, 
zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování 
knihovního a informačního fondu 
prostřednictvím knihovnických a informačních 
služeb.



Vize Koncepce knihoven ČR

• Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné 
knihovně rychle obsloužen příjemným, 
kvalifikovaným, očividně spokojeným a 
motivovaným personálem nebo z pohodlí 
domova bez ohledu na národnost či handicap, 
v kteroukoliv denní či noční dobu získám 
požadovanou kvalitní službu.“



Co u nás najdete

• 90 000 svazků ve volném výběru

• 160 000 svazků ve skladech

• 92 titulů běžného ročníku časopisů

• 29 PC, WiFi

• 212 čtenářských míst

• Otevřeno 61 hodin týdně, od pondělí do 
soboty











Co u nás najdete

• Možnost skenování, kopírování, tisku

• Evropské dokumentační středisko

• Samoobslužné půjčování (self-check)

• Skupinové studovny

• Školení a instruktáže – jak hledat v databázích, 
jak zpracovat bakalářské a diplomové práce





Kromě toho:

Knihovní fondy jsou i mimo budovu VK:

• Katedrové studovny: historie, politologie a 
filozofie, germanistika, bohemistika, výtvarná 
kultura, matematika

• FŽP pracoviště v  Mostě

• Připravuje se: fond FZS bude v knihovně 
Krajské zdravotní a.s. 



Služby VK nepřetržitě 24/7

Z pohodlí domova přístupem po síti:

• Žádanky na výpůjčky ze skladů

• Prodlužování výpůjček

• Návrhy na zakoupení knih

• Elektronické informační zdroje z 13 projektů: 
tisíce časopisů, statisíce článků, milióny citací

• Elektronické knihy







Knihovna není jen půjčovna

• Výtvarné dílo měsíce

• Výstavy (J. A. Komenský, J. Žák, …)

• Autorská čtení, besedy (R. Fridrich, J. Křesťan, 
J. Topol, …)

• Školení pro uživatele

• Prodejní výstavy knih

• Knižní bazar

















Knihovna roku 2013

• Kategorie „Významný počin v oblasti 
poskytování veřejných knihovnických a 
informačních služeb“:

• „Za sloučení fakultních knihoven do 
efektivního celku v moderně koncipované 
budově knihovny“





Novinky v 1. čtvrtletí 2014

• Nový nábytek (stoly, židle, sedací prvky, 
žaluzie) 

• Automat na vracení knih - ve vstupní hale

• Samoobslužný knižní skener

• Vyhledávací nástroj EBSCO discovery service

• Čtečky elektronických knih

• Převod vašich gramodesek, magnetofonových 
kazet do digitálního záznamu







Novinky v roce 2014

• Rakouská knihovna 

• PressReader (světové deníky – ke stažení)

• Akce ve spolupráci se Studentskou unií UJEP, s 
odd. vnějších vztahů, CŽV 

• Nabídka prostor pro akce (Klub deskových her 
…)

http://knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska-knihovna


Vaše dotazy?


