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1. Základní informace 
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400 96 Ústí nad Labem 
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knihoven Ministerstva kultury: 

6474/2012 

Ředitel: 

Mgr. Martin Pečiva  
 

 

 

 

 

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, poskytování rešeršních služeb 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.  

 

  

http://knihovna.ujep.cz/
file:///C:/Users/KoderovaK/Documents/Výroční%20zprávy/2019/(http:/arl.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 

informační 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 metodicko-didaktické 

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 2018 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 9 s vysokoškolským vzděláním  

a 11 se středoškolským vzděláním. 

V průběhu roku 2018 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 8 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, deštníky a deky, které mohou využít jak k posezení na venkovní terase, tak 

i v prostoru celého kampusu. Novinka pro uživatele je možnost zapůjčení nabíječek 

na všechny typy mobilních zařízení.  

K 31. 12. 2018 činil   počet registrovaných uživatelů 5951, z toho 220 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 2018 knihovnu navštívilo 59 142 uživatelů, bylo 

evidováno  35 138 provedených výpůjček a provedeno 34 266 prolongací. 

   

V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 297 požadavků (192 z jiných 

knihoven a 105 do jiných knihoven).  

Během celého roku knihovna pořádala pro studenty pravidelná školení elektronických 

informačních zdrojů (EIZ) a tvorby rešerší. Zvýšil se zájem o pořádání prezentací pro studenty 

prvních ročníků a mezi nejvíce navštěvované semináře můžeme zařadit „Jak psát kvalifikační 

práci“. Dále byla pořádána školení citačního manažeru CitacePRO a tvorby rešerší. Těchto 

školení a seminářů se celkem zúčastnilo 1586 uživatelů.  
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Bylo vypracováno 41 rešerší. 19 uživatelům bylo poskytnuto metodické vedení při tvorbě 

rešerše formou osobního školení. Dalším 12 uživatelům byly zodpovězeny dotazy k rešerším 

emailovou formou.  

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 2018.  
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3. Doplňování a zpracování knihovního fondu 
 

Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 2 045 285,97 Kč. Hlavními zdroji 

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

  

Přírůstek knihovního fondu za rok 2018 8 720 

Knihovní fond celkem 345 058 

Počet odebíraných titulů 
periodik  

- fyzicky 357 

- elektronicky* 1 

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

 

V katalogizačních procesech bylo v roce 2018 zpracováno celkem 10 084 dokumentů — 

z toho 1 749 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 3 733 katalogizačních záznamů.  

Dále bylo vytvořeno a posláno 11 nových návrhů jmenných autoritních záznamů do Souboru 

národních autorit. Na server ObalkyKnih.cz bylo dodáno 166 oskenovaných obálek a 68 

obsahů knih. 

 

8721
12012 12255 12291

8960 8720

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Přírůstek
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V roce 2018 pokračovala harmonizace 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 6 860 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 disertačních prací, 

vloženo bylo 11 prací a 180 článků. Celkem byl repozitář doplněn o 195 digitálních objektů. 

Vědecká knihovna UJEP 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 2018 bylo přiděleno  

57 ISBN pro publikace vydávané na UJEP. Pokračovala dokumentace, kontrola a doplňování 

archivu UJEP.  

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 116 přírůstků. Celkem obsahuje 3 731 exemplářů. 

Pro metodicko-didaktickou knihovnu Centra pro podporu výuky německého jazyka a 

interkulturního vzdělávání CEPRONIV bylo zpracováno 79 svazků odborných publikací 

z oblasti didaktiky a metodiky, aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů. 

Kromě zpracovávání běžného přírůstku pokračovala evidence a katalogizace darů. Pokračuje 

zpracování knih a periodik z pozůstalosti prof. Emila Skály.  

Z projektu MŠMT — OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ bylo v režimu trvalé 

akvizice zakoupeno 633 e-knih. Tituly jsou zpřístupněny prostřednictvím elektronického 

katalogu knihovny, a budou tak dostupné registrovaným uživatelům knihovny.   

I nadále pokračovala retrokatalogizace a opravy katalogizačních záznamů v našem knihovním 

systému. 
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4. Nejdůležitější události roku 2018 

4.1 Bulharské a Rakouské dny na UJEP 

Knihovna pokračovala v propagaci států předsedajících Evropské unii.  

V dubnu 2018 (při příležitosti bulharského předsednictví Evropské unii) pořádala Bulharské 

dny na UJEP. Po celý měsíc byla v prostorách volného výběru knihovny instalována 

fotografická výstava Reflexe, kterou knihovně zapůjčil Bulharský kulturní institut v Praze.  Již 

tradičně byla ve vstupní hale instalovaná výstava publikací s bulharskou tématikou a 

bulharských artefaktů, které zapůjčila ze své osobní sbírky interiérová designérka bulharského 

původu žijící v Ústí nad Labem Nadia Surel. 

    

Kulturní program Bulharských dnů na UJEP doplnilo promítání filmu Bulharsko z výšky. 

RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP připravil pro Bulharské dny přednášku 

Toulky Bulharskem. Lukáš Zavřel, fotograf a absolvent FUD, v rámci své přednášky 

S Bulharkou v Bulharsku vyprávěl o soužití se svojí manželkou bulharského původu. 

Bulharské tradiční jarní ozdoby marteničky si mohli zájemci vytvořit pod vedením Nadii Surel.  

Bulharské dny na UJEP poctil svojí návštěvou velvyslanec Bulharské republiky v ČR Latchezar 

Petkov, pod jehož záštitou se celá akce uskutečnila. 

Rakouské dny na UJEP se uskutečnily v listopadu, záštitu nad nimi převzal velvyslanec 

Rakouské republiky v České republice Alexander Grubmayr, který se osobně zúčastnil i 

slavnostního zakončení Rakouských dnů. Celý měsíc byla ve vstupní hale knihovny k vidění 

expozice publikací o Rakousku a ve volném výběru výstava Neklidný klid před bouří / rok 1914. 

Součástí programu byly i tzv. Kavárenské rozhovory v německém jazyce v kavárně Resslovka. 

Přednášku Rakousko očima studentů UJEP představila studentka PF. Knihovnu navštívila 

spisovatelka Zdenka Becker, která přečetla několik příspěvků ze své knihy. RNDr. Ivan Farský, 

CSc., z katedry geografie připravil přednášku Cesty po Rakousku známém i neznámém. 

Program doplnil studentský workshop, kvíz o Rakousku a geocaching v Rakouské knihovně.  

4.2 Dotace od města Ústí nad Labem 

Vědecká knihovna UJEP uspořádala v průběhu roku 2018 celou řadu vzdělávacích i 

popularizačních aktivit. O akce projevili zájem nejen studenti a čtenáři knihovny, ale i lidé z řad 

veřejnosti, kteří měli na akce též volný vstup.  
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Z peněz získaných z projektu knihovna uspořádala více než 25 akcí, při jejichž pořádání se 

organizátoři mohli těšit z  vysoké divácké návštěvnosti. Akce celkem navštívilo cca 400 lidí, 

což lze hodnotit za velice úspěšné.  

Na jaře knihovnu ve dvou termínech navštívila známá cestovatelka Viktorie Hlaváčková, která 

si připravila dvě poutavé přednášky s názvem Pěšky po Istanbulu a dál s pádlem a palcem 

nahoru a přednášku Pěšky přes Kavkaz.  Za přítomnosti Petra Mikšíčka probíhalo čtení z knihy 

Tajná zpráva o Marcebile spojené s promítáním filmů.  

V březnu se také uskutečnila v prostorách knihovny netradiční akce — přednáška o čaji 

s čínským obřadem a ochutnávkou čajů z čajovny U vysmátý žáby.  

 

Před začátkem velikonočních svátků se v knihovně pořádal workshop tvorby velikonočních 

kraslic pod vedením pana profesora Prášila a workshop tvorby velikonočních ozdob 

pod vedením studentek z Fakulty umění a designu UJEP. 

  

Úspěšné byly i přednášky fotografa Jirky Dvořáka, který přednášel o výletech kolem Ústí 

nad Labem a o svém půlročním pobytu ve Finsku. 

V květnu se knihovna zapojila do celostátní akce Noc literatury, kdy na netradičních místech 

v areálu kampusu předčítaly známé osobnosti z Ústeckého kraje: Marta Vítů a Kryštof Rímský 

z Činoherního studia.    
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Z projektu byla realizována nová řada netradičních přednášek, v jejichž rámci se přednášející 

zaměřovali na aktuální témata, která jsou mezi posluchači velice žádaná. 

V průběhu letního semestru bylo možné zažít cvičení jógy přímo před budovou knihovny 

v areálu kampusu UJEP.   

 

Další sportovní aktivitou byl běžecký seminář se Zuzanou Rusínovou, která svým osobitým a 

velice přátelským projevem odpověděla na celou řadu otázek týkajících se běhání. Akci 

moderoval sportovec David Cihlář z UJEP.  

  

V programu knihovny nechybělo ani promítání filmu Eldorádo Ticino o extrémním netradičním 

sportu, kterým posluchače provedl zaměstnanec  UJEP a nadšený sportovec v jedné osobě 

Pavel Kulhavý.  

Již tradičně knihovna propaguje ty státy, které právě předsedají Evropské Unii. V první 

polovině roku pod záštitou pana velvyslance propagovala Bulharsko. V rámci Bulharských dnů 
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byl v knihovně připraven bohatý kulturní program: přednáška doktora Farského o geografii 

Bulharska, výstava fotografií, přednáška S Bulharkou v Bulharsku, výstava knih, workshop 

tvorby bulharských ozdob marteniček. Bulharské dny byly zakončeny návštěvou pana 

velvyslance.  

   

V druhé polovině roku knihovna pořádala Rakouské dny na UJEP ve spolupráci s katedrou 

germanistiky. Celý měsíc listopad tak byl věnován Rakousku. Uskutečnily se výstavy, autorská 

čtení, přednášky studentů, studentské workshopy, přednáška Cesty po Rakousku známém i 

neznámém.  

   

 

Velký zájem vzbudila přednáška o prokrastinaci v podání Otakara Fleischmanna z katedry 

psychologie. 

 



12 
 

Pod vedením zkušené lektorky Lenky Semerádové se uskutečnil workshop TAICHI — Čínská 

cvičení pro zdraví. 

  

Jednou z posledních cestopisných přednášek, která se uskutečnila v roce 2018, byla 

přednáška Jana Čabáka S Vietnamkou po Vietnamu. Neméně zajímavá byla přednáška 

studentky Pedagogické fakulty Anny Dlouhé, která vyprávěla o Stopování po BENELUXU. 

Součástí kulturního a vzdělávacího programu knihovny jsou mimo jiné i autorská čtení. 

V druhé polovině roku se uskutečnilo autorské čtení Patrika Linharta a Ivo Haráka.  

 

Velkou pozornost si získaly workshopy Heleny Hoškové Linoryt na ruční papír a Šperky z ovčí 

vlny, které se uskutečnily v závěru roku 2018. 
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Akce pořádané za přispění dotace z města Ústí nad Labem byly velice úspěšné a oblíbené. 

Domníváme se, že přispěly ke zviditelnění města Ústí nad Labem a jistě obohatily kulturní 

program ve městě. 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. 

 

 

4.3 Noc literatury  

Knihovna se zapojila do dvanáctého ročníku celoevropské akce Noc literatury, která se koná 

díky spolupráci knihoven České republiky a Českých center. 

Noc literatury se uskutečnila ve středu 9. května na dvou zajímavých místech v kampusu 

UJEP. Akci zahájila herečka Marta Vítů z Činoherního studia Ústí nad Labem, kterou diváci 

znají z her Hrůza v Brně, Děti z Bullerbynu, Lebka z Connemary, Pan Bílý, Zrzka a ti druzí, 

Homo Faber. V rámci Noci literatury představila úryvky z německé, nizozemské a romské 

literatury. Herečka předčítala v 50baru UJEP. 

Následně se účastníci přemístili do univerzitní knihovny, kde předčítal herec Kryštof Rímský, 

který je stálým členem Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde hrál ve více než šedesáti 

inscenacích (Klub rváčů, Jánošík, Don Quijote atd.). Kryštof Rímský je známý z mnoha 

televizních seriálů (Ulice, Kriminálka Anděl, Expozitura atd.).  V rámci Noci literatury předčítal 

úryvky z belgické, maďarské a britské literatury.  
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4.4 Křest CD 

Sopranistka doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D., z katedry hudební výchovy Pedagogické 

fakulty UJEP pokřtila profilové CD s názvem Affettuoso dne 6. 6. 2018 přímo v prostorách 

Vědecké knihovny UJEP.  

 

 

Dr. Zelenková je uznávanou sopranistkou, která koncertuje v České republice i v zahraničí, 

proto nám bylo velikou ctí, že si pro křest CD vybrala právě budovu naší knihovny. 

Kmotrem CD byl bývalý student univerzity, známý zpěvák David Deyl. Kromě něj na křtu 

vystoupili také sólisti ústeckého baletu pan Vladimír Gončarov s partnerkou a děti z baletního 

studia Scenic, které tanečně ztvárnily některé z nahrávek Affettuosa.  
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4.5 Vánoční benefiční koncert 

 

Knihovna již podruhé využila nabídky uspořádání benefičního koncertu Vokálního uskupení 

Panoptikum.  

 

Koncert s názvem Vánoční BeneFičák se v knihovně konal ve volném výběru knihovny dne 

4. 12. 2018. Návštěvníci si mohli poslechnout spoustu vánočních i nevánočních písní a zahřát 

se svařákem. Historicky se jednalo o akci s největším počtem diváků. Výtěžek koncertu byl 

věnován na spolek Felisicat, který pomáhá opuštěným kočkám. 

 

4.6 PR knihovny  

 

Knihovna v roce 2018 pracovala na zefektivnění a zatraktivnění způsobu propagace služeb, 

které nabízí svým uživatelům. 

Pokračovala spolupráce s univerzitním časopisem Silverius a Activum.  

Pracovníkům knihovny se podařilo zahájit přípravy na novém knihovním webu, který bude 

korespondovat s novým vizuálním stylem univerzitního webu UJEP. Plánované spuštění 

nového webu je v první polovině roku 2019. 
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V rámci Ústeckého Majálesu měli studenti podat zpětnou vazbu na služby VK UJEP 

prostřednictvím tzv. knihovního vysvědčení. Stejně jako ve škole měli možnost oznámkovat 

služby knihovny na škále hodnocení 1—5. Jednalo se o zábavnou formu dotazníků, která dala 

pozitivní zpětnou vazbu na činnost knihovny a služeb, které nabízí. 

  

Potvrdilo se, že správným krokem bylo v minulosti uspořádání fotografického kurzu 

pro zaměstnance VK, což se projevilo ve fotografické kvalitě výstupů, které je následně možné 

prezentovat např. na sociálních sítích. Jedná se především o propagaci knižních novinek. 

Dále byly vytvořeny nové propagační předměty knihovny — spisové desky z recyklovaného 

papíru, bambusové kelímky na kávu a pohledy.  

Knihovna pokračovala v propagaci svých služeb a akcí na facebooku knihovny i univerzity.  

4.7 Informační technologie 

Knihovna spravuje webové stránky, stránku na Facebooku a nově účet na Instagramu, 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 9 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  

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): 
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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 projektu CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační 

zdroje), který zajišťuje databáze: 

Oxford Journals HSS, Cambridge Journals HSS, SAGE HSS, JSTOR, Literature Online, 

Literature Research Center, Art Source, Scopus, Elsevier Science Direct, Springer Link 

Journals, Wiley. 

 

Z projektu MŠMT — OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ byly zakoupeny 

vybrané tituly e-knih, kolekce je dostupná v rámci trvalé akvizice.  

Z projektu Veřejné informační služby knihoven — VISK 8A byl zajištěn přístup do doplňujících 

databází Anopress a PressReader.  

V průběhu roku byly zajištěny zkušební přístupy k online časopisům vydavatelství Sage a 

k obsahu platformy nakladatelství De Gruyter Complete Collection. 

 

5. 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.  

V průběhu roku 2018 pokračovala spolupráce UJEP v rámci projektu CzechELib na zajištění 

přístupu k vybraným elektronickým informačním zdrojům (EIZ). CzechELib je Národní centrum 

pro elektronické informační zdroje, které efektivně zajišťuje centrální nákup klíčových EIZ 

pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR.  

Další doplňující EIZ byly zajištěny z projektu Veřejné informační služby knihoven — VISK 8A. 

V roce 2018 bylo v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven — VISK 9/II 

zharmonizováno 6 860 předmětových řetězců, celkem tedy bylo v rámci projektu 

zharmonizováno již 13 514 hesel.  

Kulturní a vzdělávací akce pořádané v roce 2018 byly uskutečněny za finanční podpory Města 

Ústí nad Labem. Vědecká knihovna se také zapojila do projektu Univerzita 21. století — 

Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání. 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/central-eastern-european-academic-source-ceeas
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6. Kulturní a vzdělávací činnost  
 

Knihovna opět pokračovala v pořádání úspěšných akcí z roku 2017. Nadále byly v prostorách 

volného výběru instalovány výstavy (Ex libris, Týden mozku v ČR, Zmizelí sousedé, Rok 1918 

na Ústecku, Zmizelí Langweilovi, Stopy totality, Neklidný klid před bouří / rok 1914, Linhart 

uvádí Patrika Vetrugina: Největší zábava je binec. 

 
V únoru na svatého Valentýna knihovna připravila pro své uživatele oslavu 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, Jak používat citační manažer Citace PRO), cestovatelské přednášky Kam z Ústí a  

Pěšky přes Kavkaz — od moře k moři. Dále se pořádaly workshopy Cesta čaje, workshop 

tvoření velikonočních ozdob a zdobení velikonočních kraslic.  
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V roce 2018 probíhaly v minivitrínkách ve volném výběru knihovny tyto výstavy: 100 let 

českých a československých prezidentů 1918—2018, Týden mozku v ČR, Bulharské dny 

na UJEP, Nobelovy ceny, Pohled z výšky, Grafické techniky, Jak pečovat o své zdraví, 

Rakousko ve fotografiích, Tichá noc 1818—2018. 

 

V prosklené vitríně, která se nachází ve vstupní hale knihovny, bylo během roku nainstalováno 

celkem 8 výstavek (Rok 2018 — Evropský rok kulturního dědictví, Nejkrásnější české knihy 

roku, Bulharské dny na UJEP, Nobelovy ceny, Pohled z výšky, Jak pečovat o své zdraví, 

Rakouské dny na UJEP, Zima v knihovně).   

 
Knihovna opět propagovala své služby v propagačním stánku na Ústeckém majálesu. Studenti 
zde mohli ohodnotit služby knihovny prostřednictvím vysvědčení pro knihovnu. Dále zde měli 
možnost poslat tzv. dopisy do budoucnosti, které jim budou přesně po roce zaslány na adresu, 
kterou si sami uvedli. 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. 

 
     

 
Popáté se knihovna zapojila do již dvanáctého ročníku celoevropské akce Noc literatury. 

Úryvky ze současné evropské literatury se předčítaly na netradičních místech v areálu 

kampusu. Noc literatury zahájila herečka Marta Vítů. V prostorách 50Baru UJEP předčítala tři 

úryvky z německé, romské a nizozemské literatury.    

Následně se účastníci akce přemístili do volného výběru knihovny, kde předčítal herec Kryštof 

Rímský úryvky z belgické, maďarské 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 poskytovaných s výstavní slevou ze sortimentu velkých 

zahraničních nakladatelů. 

Knihovna se také zapojila do již 22. ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené 

Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V termínu od 1. října do 7. října 2018 

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

registrace pro studenty středních škol, dárek k registraci, amnestie dlužníků, autorské čtení 

Patrika Linharta, výtvarný workshop Linoryt na ruční papír). Kromě autorského čtení Patrika 

Linharta knihovna v průběhu roku uspořádala také autorská čtení Petra Mikšíčka, Zdenky 

Becker, Ivo Haráka. 
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Bohatý kulturní program pořádala v roce 2018 i Rakouská knihovna ve spolupráci s katedrou 

germanistiky: výstavy (Neklidný klid před bouří, Knihy o Rakousku, Rakousko ve fotografiích, 

Tichá noc 1818—2018), autorská čtení (Zdenka Becker), diskuze (Wiener Moderne), 

přednášky (Rakousko očima studentů, Cesty po Rakousku známém i neznámém), workshop 

(Literatura kolem roku 1918), soutěže a kvízy pro studenty. 

 

V průběhu roku se uskutečnilo několik přednášek: Pěšky do Istanbulu a dál s pádlem a palcem 

nahoru, Feel Armenia, Kam z Ústí, Pěšky přes Kavkaz — od moře k moři, Toulky Bulharskem, 

S Bulharkou v Bulharsku, Studium v zahraničí (Projekt A co dál), Na cestě po Vietnamu 

s Vietnamkou, Rakousko očima studentů UJEP, Stopem po BENELUXU, Prokrastinace: 

mýtus—problém—prokletí?, Cesty po Rakousku známém i neznámém, S krosnou až 

na Papuu. 
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V knihovně se také promítaly filmy (Epidemie svobody, Zemřít pro design, Bulharsko z výšky, 

Eldorádo Ticino).  

 

Zvláštností v rámci celé ČR bylo opětovné vytvoření knihovního adventního kalendáře. 

Knihovna i nadále 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 2018. 

Pokračovalo se v doplňování digitálního repozitáře o rigorózní a disertační práce a další 

digitální objekty.  

Pro zaměstnance knihovny byla zajištěna výuka angličtiny. Dále měli zaměstnanci možnost 

zúčastnit se celé řady vzdělávacích aktivit (školení Google prakticky pro knihovníky, Aby první 

pomoc byla opravdu pomoc, Kramerius, Jak sestavit rodokmen, Role knihovnic a knihovníků 

v digitální éře, Služby knihoven, Typografie, Ochrana osobních údajů, Prezentace v systému 

Prezi, Searching Session 2018, Knihovny současnosti, Windows 10; Seminář lokálních 

supervizorů, Výroční seminář Souborného katalogu ČR, seminář SUWECO, Seminář 

k otázkám popisu zvukových dokumentů, Otevřené repozitáře, Seminář ARL; školení GDPR 

a Zákoník práce; Konference o šedé literatuře a další konference Inforum, Knihovny 

současnosti, Bibliotheca academica, CITAKON; PR Akademie pro knihovníky, Marketing 

knihoven).  

 

Knihovna je institucionálním členem profesních asociací, organizací a sdružení: Asociace 

knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ), Sdružení knihoven ČR (SDRUK), Sdružení knihovníků a 

informačních pracovníků České republiky (SKIP). Personálně bylo v roce 2018 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. 

 

Dále probíhaly instruktáže pro nové studenty, komentované prohlídky nejen pro veřejnost, ale 

také pro základní a střední školy Ústeckého kraje (Gymnázium Teplice, VOŠZ a SŠZ Ústí 

nad  Labem, VOŠ a SPŠS Děčín) a zahraniční hosty z Ukrajiny a Slovenska.  
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Z knihovny vycestovala jedna zaměstnankyně do univerzitní knihovny v Rethymnu (Kréta) 

v rámci Erasmus stáže a jeden zaměstnanec se zúčastnil studijní cesty SKIP do Německa a 

Belgie. Knihovna měla zároveň i jednoho zástupce na týdenním semináři pro pracovníky 

rakouských knihoven, který se konal ve Vídni.  

 

7. Závěr 
 

Šestý rok Vědecké knihovny lze hodnotit jako úspěšný. Pokračovala soustavná práce 

na zlepšování kvality služeb pro uživatele knihovny a rozšiřování knihovního fondu. Díky 

zapojení do projektů byl knihovní fond významně rozšířen o další e-knihy k vypůjčení. Dále 

bylo doplněno studijní prostředí knihovny o další vybavení, jakou jsou sedací prvky a IT 

technika. Byla přijata nezbytná opatření související s GDPR. Knihovna svým uživatelům opět 

nabídla kromě informačních a knihovnických služeb také nejrůznější kulturní  

a vzdělávací akce zahrnující výstavy, přednášky, autorská čtení a workshopy. 

 

 
 

 


