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1. Základní informace 
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Jana Evangelisty Purkyně  

v Ústí nad Labem 

Sídlo: 

Pasteurova 5 

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 katalog (http://arl.ujep.cz) s možností 

vyhledávání dokumentů, 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/
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 2019 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 9 s vysokoškolským vzděláním  

a 11 se středoškolským vzděláním. 

V průběhu roku 2019 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 i z domova, a to 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. K vracení knih mohou používat návratový 

automat, jehož provoz je nepřetržitý. 

 

Uživatelé Vědecké knihovny si kromě klasického knihovního fondu (knihy, tištěné dokumenty, 

CD) mohou půjčovat také knihy v elektronické podobě. A k dalším studijním a vzdělávacím 

potřebám jim jsou k dispozici flash disky, čtečky e-knih, nabíječky na všechny typy mobilních 

zařízení, společenské hry, deštníky a deky, které mohou využít jak k posezení na venkovní 

terase, tak i v prostoru celého kampusu.  

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 2019 knihovnu navštívilo 53 720 uživatelů, bylo 

evidováno 33 617 provedených výpůjček a provedeno 33 704 prolongací.  

K 31. 12. 2019 činil počet registrovaných uživatelů 6 369, z toho 489 uživatelů v kategorii 
veřejnost.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 305 požadavků (222 z jiných 

knihoven a 83 do jiných knihoven).  
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Pro studenty jsme pořádali pravidelná školení o využívání elektronických informačních zdrojů 

(EIZ) a zpracování rešerší, dalšími pak byly prezentace určené studentům prvních ročníků. 

Mezi nejvíce navštěvované semináře můžeme zařadit „Jak psát kvalifikační práci“ a školení 

citačního manažeru Citace PRO. Těchto školení a seminářů se celkem zúčastnilo 1 543 

uživatelů.  

   

Akademickým pracovníkům a registrované veřejnosti jsme zpracovali celkem 26 komplexních 

rešerší. 11 studentům UJEP jsme poskytli metodické vedení formou osobního školení 

při tvorbě rešerše k jejich kvalifikačním pracím. Dalším 12 uživatelům byly zodpovězeny 

drobné rešeršní dotazy 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 2019. 
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3. Doplňování a zpracování knihovního fondu 
 

Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 1 389 583,01 Kč. Hlavními zdroji 

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

  

Přírůstek knihovního fondu za rok 2019 7 361 

Knihovní fond celkem 351 719 

Počet odebíraných titulů 
periodik  

- fyzicky 356 

- elektronicky* 0 

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

 

V katalogizačních procesech bylo v roce 2019 zpracováno celkem 8 914 dokumentů — z toho 

1 857 vysokoškolských kvalifikačních prací a 371 ročníků svázaných časopisů.  

 

Záznamy jsou zpracovávány dle platných standardů. Do Souborného katalogu ČR, který 

ve své bázi shromažďuje údaje o fondech českých knihoven a institucí, bylo přijato 3 449 

katalogizačních záznamů. Dále bylo vytvořeno a posláno 12 nových návrhů jmenných 

autoritních záznamů do Souboru národních autorit. Na server ObalkyKnih.cz bylo dodáno 146 

oskenovaných obálek a 57 obsahů knih. 

V roce 2019 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 7 049 předmětových 

řetězců. 

8721

12012 12255 12291

8960 8720
7361

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

PŘÍRŮSTEK
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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 17 prací a 132 článků. Celkem byl repozitář doplněn o 150 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 2019 bylo přiděleno 

59 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 122 přírůstků. Celkem obsahuje 3 756 exemplářů. 

Metodicko-didaktická knihovna Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního 

vzdělávání CEPRONIV byla doplněna na 407 svazků odborných publikací z oblasti didaktiky 

a metodiky, aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů. 

Kromě zpracovávání běžného přírůstku pokračovala evidence a katalogizace darů.  

Byla dokončena retrokatalogizace časopisů z let 1964—1998.  

Kolegové z oddělení zpracování pokračovali ve focení knih pro účely propagace VK. 
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Do systému byly vloženy zpětně všechny časopisy dislokované ve VK. Započalo systematické 

doplňování knihovního fondu o povinnou literaturu středních škol k maturitní zkoušce. 

Ochrana fondu byla posílena speciálními RFID etiketami pro CD a DVD, jež tvoří přílohu knih. 

Dokumenty s přílohami tak byly provázány zároveň i se záznamem titulu do jednoho celku.  

Nadále pokračovala retrokatalogizace a opravy katalogizačních záznamů v našem knihovním 

systému. 
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4. Nejdůležitější události roku 2019 

4.1 Rumunské a Finské dny na UJEP 

 

Knihovna pokračovala v propagaci států předsedajících Evropské unii.  

V dubnu 2019 (při příležitosti rumunského předsednictví Evropské unii) pořádala Rumunské 

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

fotografická výstava České vesnice rumunského Banátu od Antonína Nevole. Již tradičně byla 

ve vstupní hale instalovaná výstava publikací s rumunskou tematikou. 

Kulturní program Rumunských dnů na UJEP doplnila přednáška doktora Farského o geografii 

Rumunska, přednáška v anglickém jazyce Enjoy Romania a výstava publikací o Rumunsku. 

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

republiky v České republice Jukka Uolevi Pesola, který se osobně zúčastnil i slavnostního 

zahájení Finských dnů.  

 

Již od začátku měsíce byla v prostorách volného výběru instalována fotografická výstava 

Check-in Helsinki od MgA. Jiřího Dvořáka. Na výstavu navázal Jiří Dvořák cestopisnou 

přednáškou Kiitti Helsinki, která se uskutečnila v počítačové učebně Vědecké knihovny UJEP.  

Po celý listopad byla v knihovně instalovaná také výstavka publikací o Finsku (vstupní hala 

Vědecké knihovny UJEP). MgA. Aneta Bendáková, ilustrátorka a lektorka knižní vazby, 

absolventka Fakulty umění a designu UJEP, uspořádala komiksový workshop na téma Finsko.  

Kulturní program Finských dnů na UJEP doplnilo promítání dokumentárních filmů, 

prostřednictvím kterých byly prezentovány finské národní parky a turistické cíle.  

Studentka ústecké Fakulty umění a designu Eva Pacovská vyprávěla o svém studijním 

Erasmus pobytu ve Finsku. RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP si připravil 

přednášku Cestovatelské postřehy ze země tisíců jezer — Finska.  
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4.2 Dotace od města Ústí nad Labem 

 
Vědecká knihovna UJEP uspořádala v průběhu roku 2019 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.  

Z peněz získaných z projektu knihovna uspořádala více než 20 aktivit, které se setkaly 

s vysokou diváckou návštěvností. Zúčastnilo se jich celkem zhruba 450 lidí, což lze hodnotit 

za velice úspěšné.  

 

V březnu knihovnu navštívila známá spisovatelka, literární historička, scenáristka 

a překladatelka německých děl Radka Denemarková. Akci moderoval spisovatel Radek 

Fridrich, jehož autorské čtení se v knihovně uskutečnilo o několik týdnů později. A dále jsme 

pokřtili také knihu SLUNCE, CHLAPI A PÁR ŠACHET Patrika Linharta.  

 

Knihovna se zapojila do celostátní akce Březen — měsíc čtenářů, v rámci které vystoupil 

cestovatel Jan Čabák s přednáškou o Maroku.  

V dubnu byla na programu beseda Lucie Libešové z Fakulty zdravotnických studií UJEP 

na téma Mýty o první pomoci aneb nebezpečné omyly, kterým možná věříte.  

Netradiční přednáška o velice závažném tématu ZERO WASTE  — životě bez odpadu 

se uskutečnila v prostorách knihovny v dubnu pod vedením blogerky Jany Karasové z Czech 

Zero Waste.  
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V první polovině roku knihovna propagovala Rumunsko jakožto stát předsedající EU. V rámci 

Rumunských dnů byl v knihovně připraven bohatý kulturní program: přednáška doktora 

Farského o geografii Rumunska, výstava fotografií České vesnice rumunského Banátu, 

přednáška v anglickém jazyce Enjoy Romania, výstava publikací o Rumunsku.  

V druhé polovině roku knihovna pořádala Finské dny na UJEP. Celý měsíc listopad byl 

věnován Finsku, součástí slavnostního zahájení Finských dnů (za přítomnosti pana 

velvyslance) se uskutečnila vernisáž fotografické výstavy Check-in Helsinki. Následovaly 

přednášky Kiitti Helsinki, přednáška Finsko očima studentky UJEP a beseda Cestovatelské 

postřehy ze země tisíců jezer. Program doplnilo promítání dokumentárních filmů o finských 

národních parcích. Netradiční akcí byl Komiksový workshop na téma Finsko pod vedením 

ilustrátorky Anety Bendákové. 

  

Před začátkem velikonočních svátků se v knihovně pořádal workshop Rákosové dekorace 

na Velikonoce s Kateřinou Šichánovou z Fakulty umění a designu UJEP. 
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V květnu se knihovna zapojila do celostátní akce Noc literatury, kdy na různých místech v Ústí 

nad Labem předčítaly známé osobnosti z Ústeckého kraje. V prostorách Vědecké knihovny 

předčítala herečka Anna Fišerová úryvky z ukrajinské, italské a švédské literatury. 

 

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 zimního semestru bylo možné se zúčastnit besedy s účastnicí přechodu Pacifické 

hřebenovky — jednoho z nejpopulárnějších treků na světě. 

  

Knihovna se zapojila do celostátní akce Týden knihoven pořádané Svazem knihovníků 

a informačních pracovníků. Během této akce se uskutečnil workshop knižní vazby, o který 

projevilo zájem velké množství návštěvníků knihovny.  
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V programu knihovny nechybělo ani autorské čtení spisovatelky Biancy Bellové. Velký zájem 

vzbudila přednáška Moniky Bérešové a její vyprávění o tom, jak tři roky žila v Indonésii, bydlela 

v pralese a pomáhala při zemětřeseních. 

 

Pod vedením zkušené přednášející z FUD Evy Mrázikové se uskutečnila přednáška 

o současném výtvarném umění. Přednáška byla doplněná bohatým vizuálním materiálem. 

Jednou z posledních cestopisných přednášek v roce 2019 bylo vyprávění Jana  

Čabáka — Thajsko země chrámů, pálivého jídla a usměvavých lidí.  

 

Novinkou letošního roku byly tzv. Vánoce v knihovně, kdy si návštěvníci mohli přímo 

v prostorách knihovny vyrobit celou řadu vánočních řemeslných výrobků (vánoční ozdoby 

z přírodnin, PF přání, zdobení vánočních medových perníčků).  

 

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.  
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4.3 Nový web a půjčování dokumentů s přílohami  

 

Zefektivnili jsme půjčování dokumentů s přílohami, jako jsou např. CD, mapy, tabulky aj. Dříve 

si uživatelé půjčovali dokumenty a přílohy CD odděleně, kdy jim tato CD byla vydávána 

na požádání u výpůjčního pultu. Ostatní přílohy pak bylo nutné ručně zkontrolovat, zda jsou 

součástí dokumentu. Nyní jsme zavedli tzv. media balíčky. Veškeré přílohy jsou neoddělitelnou 

součástí dokumentu a čtenář si vše půjčí najednou. Při vracení ho pak systém upozorní, pokud 

výpůjčku nevrací kompletní. 

Dále byl vytvořen nový web Vědecké knihovny UJEP, který koresponduje s vizuálním stylem 

univerzity.  
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5.  Informační technologie  

Knihovna v roce 2019 připravila a spustila nové webové stránky, dále spravuje facebookový 

profil a 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 byla UJEP řešitelem projektu VIZ  

a zároveň účastníkem v šesti dalších projektech, byly 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 byly zajištěny z projektu CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační 

zdroje), který zajišťuje databáze: Web of Science, Scopus, Oxford Journals Online HSS 

Collection, JSTOR, SAGE HSS, Gale Literary Source, Art & Architecture Source, Science 

Direct Freedom Collection, Springer Link Journals, Wiley online Library Journals Full, 

ProQuest Central, Cambridge Journals FULL. 

 

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

databází Anopress. 

V průběhu roku byly k dispozici zkušební přístupy k online časopisům vydavatelství 

ProQuest Academic, EMIS University, Academic Search Ultimate, MLA International 

Bibliography a databáze JoVE Core Bio. 

  

https://www.ebsco.com/products/research-databases/central-eastern-european-academic-source-ceeas
https://knihovna.ujep.cz/cs/2562/zkusebni-pristup-do-proquest-one-academic
https://knihovna.ujep.cz/cs/zkusebni-pristup-do-emis-university
https://knihovna.ujep.cz/cs/academic-search-ultimate
https://knihovna.ujep.cz/cs/mla-international-bibliography-with-full-text
https://knihovna.ujep.cz/cs/mla-international-bibliography-with-full-text
https://knihovna.ujep.cz/cs/jove-core-bio
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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 zajišťovala udržitelnost projektu a 

v dalších šesti projektech byla univerzita partnerem. 

V průběhu roku 2019 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 2019 bylo v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven — VISK 9/II 

zharmonizováno 7 049 předmětových řetězců, celkem tedy bylo v rámci projektu 

zharmonizováno již 20 563 hesel. 

Kulturní a vzdělávací akce pořádané v roce 2019 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 2018. V prostorách volného 

výběru byly instalovány výstavy (Výstava 25 let statistiky životního prostředí ČSÚ, Významní 

Češi — Mezi jazykem, národem a státem 1800—1945, fotografická výstava České vesnice 

rumunského Banátu, výstava Provence, výstava Voda – Sucho, výstava Aktuálně na téma 

exekuce výstava Check–in Helsinki). 

      

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 elektronické databáze na UJEP), cestovatelskou přednášku o Maroku, 

křest knihy Patrika Linharta a autorské čtení Radky Denemarkové. 

V roce 2019 probíhaly v minivitrínkách ve volném výběru knihovny tyto výstavy: Významné 

osobnosti chemie, EURO, Knihy o knihách, Světový den poezie, Rumunské dny, Den Evropy, 

Měsíc, UFO, Noc Vědců, Modrá planeta, Finské dny, Vánoční tradice. 

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

celkem 8 výstavek (Rok periodické tabulky prvků, Životní prostředí, Rumunské dny, Slunce, 

Léto, Šetrně k planetě, Finské dny na UJEP, Vánoční tradice).  
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Knihovna opět představovala své služby v propagačním stánku na Ústeckém majálesu. 
Zopakovali jsme úspěšné akce z předchozího roku — vysvědčení pro knihovnu a dopisy 
do budoucnosti. Studenti tak zase mohli oznámkovat služby knihovny prostřednictvím 
vysvědčení pro knihovnu a 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. 

 

Pošesté se knihovna zapojila do již třináctého ročníku celoevropské akce Noc literatury. 
Úryvky ze současné evropské literatury se předčítaly ve volném výběru knihovny. Noc 
literatury zahájila herečka z ústeckého Činoherního studia Anna Fišerová. V prostorách 
partnerské knihovny bylo možné se zaposlouchat do předčítání Jiřího Imlaufa či Achaba 
Haidlera.  

V listopadu uspořádala knihovna ve spolupráci s Kuba Libri, s. r. o., již sedmou 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 dalšího ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené 

Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V termínu od 30. září do 5. října 2019 

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

registrace pro všechny nově registrované čtenáře, dárek k registraci, amnestie dlužníků, 

autorské čtení Biancy Bellové, výtvarný workshop Knižní vazby). Kromě autorského čtení 

Radky Denemarkové, Biancy Bellové, Patrika Linharta knihovna v průběhu roku uspořádala 

také autorské čtení Radka Fridricha.  
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Bohatý kulturní program pořádala v roce 2019 i Rakouská knihovna ve spolupráci s katedrou 

germanistiky: autorské čtení Daniela Wissera - Königin der Berge, Österreich-Quiz 

(55 účastníků), návštěva studenta Uni Wien Juliuse Schlögela, který píše VŠKP o Rakouských 

knihovnách. 

 

V průběhu roku se uskutečnilo několik přednášek: Cestovatelská beseda o Maroku, přednáška 

4 dny, 4 státy, 1 velká divočina, školení o elektronických knihách, Rumunsko očima 

cestovatele, Zero waste — Jak žít bez odpadu, Enjoy Romania — přednáška studentů 

programu Erasmus, Islandský splněný sen, Pacifická hřebenovka, dvě holky a v nohách víc 

než tisíc mil, KIITTI Helsinki, Finsko očima Erasmus studentů UJEP, 3 roky žít Indonésií, 

Bojíme se současného výtvarného umění?, Cestovatelské postřehy ze země tisíců jezer 

Finska, Thajsko — země chrámů, pálivého jídla a usměvavých lidí.  

 

V knihovně se také promítaly filmy: Za hranicemi možností, Cizinec v ráji, Finské národní 

parky, Projekt Babička.  

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 2019. 
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Pokračovalo se v doplňování digitálního repozitáře o rigorózní a disertační práce a další 

digitální objekty.  

Pro zaměstnance knihovny byla zajištěna výuka angličtiny a němčiny. Dále měli zaměstnanci 

možnost zúčastnit se celé řady vzdělávacích aktivit: školení Bezpečnost v on-line prostředí, 

Jak vytvořit e-knihu, Cloudy 1, Cloudy 2, Ověřování informací, Školení katalogizace 

podle RDA, Autorský zákon, Výroční seminář souborného katalogu ČR, Setkání lokálních 

supervizorů v Praze, Zpětná vazba: konstruktivně a přátelsky, seminář ARL, Elektronické 

služby knihoven, seminář IVIG, Knihovny současnosti, Konference o šedé literatuře 

a repozitářích, Bibliotheca academica, Jakým způsobem využívají knihovníci inovace 

za účelem nalézání nových způsobů spolupráce, Služby knihoven ZPU, EBSCO E-knihy, 

Inkscape, Powerpoint, VISK 8A, Open access, IVIG komise, Counter Ovid, GDPR seminář, 

Knihovnická akademie pro manažery (Bořetice), Valná hromada SKIP, Sekce SDRUK 

pro služby, Sekce bezbariérové knihovny, Podcast session, Tvoříme koncepci knihovny. 

 

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 2019 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, 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, Litoměřice, Ústí 

nad Labem), VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, VOŠ a SPŠS Děčín, SOŠ obchodu Ústí 

nad Labem, VOŠ a SOŠ Štětí aj.). 

Z knihovny vycestovaly dvě zaměstnankyně v rámci Erasmus stáže do Slovenské ekonomické 

knižnice (Ekonomická univerzita v Bratislavě) a jeden zaměstnanec se zúčastnil studijní cesty 

SKIP do Polska. Knihovna měla zároveň i jednoho zástupce na týdenním semináři 

pro pracovníky rakouských knihoven, který se konal ve Vídni.  
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8. Závěr  
 

Sedmý rok Vědecké knihovny lze hodnotit jako úspěšný. Knihovna v roce 2019 pro uživatele 

připravila a spustila nové webové stránky s ucelenou informační strukturou a v souladu 

s univerzitním vizuálním stylem. V rámci soustavného zlepšování kvality služeb pro uživatele 

byly realizovány tzv. media balíčky, což v praxi znamená, že si uživatel půjčuje dokument vždy 

včetně jeho příloh. V rámci projektu CzechELib se podařilo zajistit projednané portfolio 

elektronických informačních zdrojů pro UJEP do roku 2022. Kromě informačních a 

knihovnických služeb uživatelům knihovna pokračovala v úspěšném trendu pořádání 

nejrůznějších kulturních a vzdělávací akcí i za finanční podpory města Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


