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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: 

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, 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 knihovny, 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 2020 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 9 s vysokoškolským vzděláním  

a 11 se středoškolským vzděláním. 

V srpnu 2020 odešla tajemnice knihovny Kateřina Koděrová na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Po dobu jejího trvání nastoupila na místo tajemnice knihovny Michaela Sobotová. 

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 i z domova, a to přístupem po síti: vytvářet si žádanky na knihy 

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

v elektronických informačních zdrojích (EIZ) podpořených z projektu CzechELib. K vracení 

knih slouží 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. V roce 2020 kvůli nouzové situaci byla 

vyjednána dohoda s platformou Flexibooks o navýšení výpůjček na uživatele ze tří na pět titulů 

najednou. Nově jsme čtenářům knihovny začali zprostředkovávat výpůjčky dokumentů formou 

online objednávky na webu knihovny (Individuální objednávka literatury) s uvedením termínu 

vyzvednutí. K dalším studijním a vzdělávacím potřebám jsou k dispozici čtečky e-knih, flash 

disky, nabíječky na všechny typy mobilních zařízení, společenské hry, deštníky a deky, které 

se dají 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 2020 knihovnu navštívilo 31 037 uživatelů, bylo 

evidováno 17 100 výpůjček a provedeno 24 407 prolongací.  

K 31. 12. 2020 činil počet registrovaných uživatelů 5 515, z toho 509 uživatelů v kategorii 

veřejnost.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 208 požadavků (121 z jiných 

knihoven a 87 do jiných knihoven).  

Pro studenty jsme pořádali pravidelná školení o využívání elektronických informačních zdrojů, 

zpracování rešerší, dalšími pak byly prezentace určené studentům prvních ročníků a seminář 

zaměřený na zvládnutí citační problematiky pomocí manažeru Citace PRO Plus. 

S přihlédnutím k pandemické situaci r. 2020 se podařilo transformovat všechny nabízené 

semináře knihovny do online podoby, a mohly tak být k dispozici studentům i při distanční 

formě výuky.  Mezi nejvíce navštěvované semináře patří školení zdrojů a citačního manažeru 

Citace PRO Plus.  

Rešeršní služby jsou poskytovány akademickým pracovníkům bezplatně, registrované 

veřejnosti za poplatek dle aktuálního ceníku VK UJEP. V roce 2020 bylo zpracováno celkem 



5 
 

23 komplexních rešerší. Studentům UJEP knihovna nabízí metodické vedení při tvorbě 

rešerše k jejich kvalifikačním pracím formou osobního školení, popř. telefonicky či e-mailem. 

Osobního metodického školení využilo 11 studentů, dalším 20 uživatelům byly zodpovězeny 

dílčí rešeršní dotazy elektronicky.  

V roce 2020 začala knihovna nabízet uživatelům také službu Online konzultace na základě 

speciálního formuláře se zaměřením na pomoc s vyhledáváním a orientací v dostupných 

zdrojích, práci s citacemi aj. 

Vědecká knihovna UJEP aktivně propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open 

Access). V rámci posílení hnutí je na webu knihovny zřízena informační stránka. Knihovna se 

také osobně zapojila do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům 

vědeckého výzkumu Open Access Week 2020. 

3. Doplňování a zpracování knihovního fondu 
 

Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 1 667 345,86 Kč. Hlavními zdroji 

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

  

Přírůstek knihovního fondu za rok 2020 6 590 

Knihovní fond celkem 357 967 

Počet odebíraných titulů 
periodik  

- fyzicky 380 

- elektronicky* 1 

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

 

 

V katalogizačních procesech bylo v roce 2020 zpracováno celkem 8 090 dokumentů — z toho 

1 047 vysokoškolských kvalifikačních prací a 381 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 1743 

katalogizačních záznamů.  Dále bylo vytvořeno a posláno 15 nových návrhů jmenných 

autoritních záznamů do Souboru národních autorit. Na server ObalkyKnih.cz bylo dodáno 74 

oskenovaných obálek a 50 obsahů knih. 

V roce 2020 pokračovala harmonizace národních autorit s lokálními v katalogu Vědecké 

knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V projektu Veřejné informační služby 

8721
12012 12255 12291

8960 8720 7361 6590

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Přírůstek
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knihoven – VISK 9/II bylo odpracováno 450 hodin a zharmonizováno 7 320 předmětových 

řetězců. 

Do digitálního repozitáře, který umožňuje ukládání, dlouhodobé uchování, sdílení a prezentaci 

elektronických dokumentů (např. publikačních výstupů zaměstnanců UJEP, metodik, e-knih, 

článků, plných textů rigorózních a disertačních prací)  bylo vloženo celkem 133 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 2020 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 94 přírůstků. Celkem obsahuje 3 850 exemplářů. 

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

vzdělávání CEPRONIV byla doplněna na 462 svazků odborných publikací z oblasti didaktiky 

a metodiky, aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů. 

Z důvodu přehlednějšího uspořádání knih uložených ve volném výběru započaly práce 

na úpravách třídníku a následného přesignování jednotlivých titulů. Třídník umožňuje 

rozčlenění knihovního fondu na základě obsahu do tematických skupin, jež jsou označeny 

písmeny abecedy. Nově roztřídit a uspořádat fond se takto podařilo až do signatury „L“. 

Kromě katalogizace běžného přírůstku do knihovního fondu probíhaly práce na opravách 

jmenných a věcných autorit. Upraveno bylo 6300 záznamů především tematických, 

geografických a  formálních autorit.  

Pokračovalo systematické doplňování fondu o studijní literaturu ze sylabů. Bylo zakoupeno 

celkem 272 titulů vydaných od roku 2016.  

Nadále probíhala retrokatalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací a opravy 

katalogizačních záznamů v našem knihovním systému.  

4. Nejdůležitější události roku 2020 
 

4.1 COVID-19  

Pandemie koronaviru COVID-19 v roce 2020 výrazně ovlivnila v knihovně poskytování 

knihovnických a informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. 

Knihovna byla na základě usnesení vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

(případně Krajské hygienické stanice) nucena v průběhu roku upravovat svůj provozní režim 

a mnohdy velmi rychle reagovat na měnící se situaci a nařízení. Někdy se jednalo o omezený 
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provoz, jindy bylo k dispozici pouze výdejní okénko pro bezkontaktní půjčování předem 

objednaných dokumentů, v některých obdobích byla knihovna zcela uzavřena apod. (vždy 

dle platných vládních nařízení). Bohužel, ze stejného  důvodu byla knihovna nucena rušit 

v průběhu roku také plánované kulturní a vzdělávací akce.  

Běžné knihovnické a informační služby se přesunuly do virtuálního prostředí. Na webu 

knihovny byl vytvořen objednávkový formulář pro výdej předem objednané literatury. 

Prostřednictvím zvláštního formuláře byla pro uživatele vytvořena také nabídka online 

konzultací zaměřená na vyhledávání informací ve zdrojích, poradenství v oblasti citací a 

rešerší, popř. další odbornou pomoc týkající se knihovnických a studijních služeb.  

Knihovna začala pro pořádání konzultací, seminářů a besed využívat online nástroje 

pro distanční výuku. Pořádala odborné webináře, které se věnovaly tématům jako např. 

elektronické informační zdroje na UJEP, citace, rešerše atp. 

Na webu knihovny byla vytvořena stránka Tipy Vědecké knihovny, což je průběžně 

aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu. 

Knihovna intenzivně propagovala portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů 

a e-knih na UJEP, ale i volně dostupné zdroje. Na webu a FB byly neustále aktualizovány 

nabídky bezplatných přístupů do e-knih a tipů ke studiu. V roce 2020 bylo zajištěno velké 

množství zkušebních přístupů (viz část Informační technologie). U platformy Flexibooks  byl 

navýšen počet současných výpůjček ze 3 na 5. 

V průběhu roku zpřístupnila Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně 

kompletní digitalizované fondy pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky vyšších 

odborných a vysokých škol (Národní digitální knihovna - Covid viz https://ndk.cz/). Ve stejném 

režimu byly zpřístupněny také digitální fondy Knihovny Akademie věd ČR, Národní Technické 

knihovny  nebo Městské knihovny v Praze. Vědecká knihovna UJEP aktivně propagovala tyto 

přístupy jak na svých webových stránkách a na FB, tak i v rámci individuálních konzultací 

se studenty UJEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ndk.cz/
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4.2 Kulturní akce v knihovně 

Knihovna měla v plánu pokračovat v každoroční propagaci států předsedajících Evropské unii 

i v pořádání dalších kulturních akcí pro studenty, akademické pracovníky a veřejnost. 

V dubnu 2020 (při příležitosti chorvatského předsednictví Evropské unii) měly být pořádány 

Chorvatské dny na UJEP. Naplánována byla například přednáška doktora Farského „Opravdu 

znáte Chorvatsko?“. 

V listopadu 2020 se pak měly uskutečnit Německé dny na UJEP. V plánu byla přednáška 

studentů, kteří se zúčastnili Erasmus pobytu v Německu, vernisáž výstavy Verblichen a další 

akce. 

Bohužel, z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 byla Vědecká knihovna UJEP nucena 

postupně v průběhu roku plánované akce rušit. Usnesení vlády ČR a opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR (případně Krajské hygienické stanice) měla vliv na pořádání  hromadných 

akcí a provoz knihovny. Zrušeno tak muselo být např. i představení knihy Jan Žižka: Život a 

doba husitského válečníka, workshop knižní vazby Anety Bendákové či přednáška GR221 – 

Sama napříč Mallorkou Anny Dlouhé. 

Povedlo se ale uskutečnit jednu tradiční kulturní akci, a to Noc literatury 2020. Ta byla 

přesunuta z původního květnového termínu na 7. října 2020. Knihovna se tak opět stala 

součástí celostátní akce, která na atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké 

veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých 

osobností. V amfiteátru univerzitního kampusu předčítali herečka Marta Vítů a herec Jan 

Jankovský úryvky z dánské, estonské a belgické literatury. Akce se vydařila, předčítající i 

posluchače neodradila ani nepřízeň počasí! 
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4.3 Instalace klimatizace v knihovně 

Během letních měsíců byla ve volném výběru knihovny nainstalována klimatizace. Studenti  

(i zaměstnanci) tak nyní mohou v knihovně trávit čas komfortně v jakémkoliv počasí. 

Klimatizační jednotky byly nainstalovány také v administrativní části budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Platby kartou 

Koncem srpna 2020 byl v knihovně zprovozněn platební terminál. 

5. Informační technologie  

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). 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.  

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zapojení do projektu Národní 

centrum pro elektronické informační zdroje (zkráceně CzechELib)  byly zajištěny tyto 

elektronické informační zdroje: 

Academic Search Complete 

Art & Architecture Source 

Cambridge Journals Online - FULL collection 
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Central and Eastern European Academic Source (CEEAS) 

CINAHL Plus with FullText 

Gale Literary Sources 

IOPscience 

JSTOR Arts & Sciences I 

JSTOR Arts & Sciences II 

JSTOR Arts & Sciences III 

JSTOR Arts & Sciences IV 

Knovel 

Oxford Journals Online HSS Collection 

ProQuest Central 

SAGE HSS Package 

ScienceDirect Freedom Collection 

Scopus 

SpringerLink journals (Lecture Notes in Mathematics, Computer Science Library e-books) 

Web of Science 

Wiley Online Library journals – Full 

 

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

Anopress.  

V průběhu roku 2020 byly realizovány zkušební přístupy k těmto elektronickým informačním 

zdrojům:  

JoVE Core Chemistry – videodatabáze z oblasti chemie,  

JoVE Core: Social Psychology – videodatabáze z oblasti sociální psychologie,  

Neues System der Philosophischen Wissenschaften im Grundriss Online – komplexní 

referenční filozofické dílo z oblasti přírodních a humanitních věd,  

Bloomsbury Education and Childhood Studies – databáze zaměřená na vzdělávací metody 

školských systémů a na výuku dětí a dospívajících,  

Harvard Business Publishing – e-knihy vydavatelství Harvard Business Publishing, dostupné 

na platformě EBSCO, 

Elsevier ebooks – přístup do všech učebnic (AJ) na platformě Science Direct,  

Cambridge University Press – zpřístupněny veškeré učebnice i kolekce Companions, 

Histories a Elements, 

Taylor and Francis – bezplatný přístup do kolekcí e-knih HSS i STM oborů,  

ProQuest – volný přístup do databáze Coronavirus Research Database,  

Project MUSE – zpřístupněna bezplatně část obsahu pro zájemce z řad humanitních a 

sociálních věd,  

Bookport – zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, 

Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.), 

Writefull – služba pro podporu psaní, korekturu a publikování odborných textů v angličtině.  

6. Projekty, grantová politika  

V průběhu roku 2020 pokračovala spolupráce UJEP v rámci projektu CzechELib na zajištění 

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

https://knihovna.ujep.cz/cs/jove-core-chemistry
https://knihovna.ujep.cz/cs/jove-core-social-psychology
https://knihovna.ujep.cz/cs/neues-system-der-philosophischen-wissenschaften-im-grundriss-online
https://knihovna.ujep.cz/cs/bloomsbury-education-and-childhood-studies
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-histories
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements
https://search.proquest.com/coronavirus
https://knihovna.ujep.cz/cs/writefull
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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.  

I v roce 2020 bylo v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven — VISK 9/II 

zharmonizováno 7 320 předmětových řetězců, celkem tedy bylo v rámci projektu 

zharmonizováno již 27 883 hesel. 

7. Kulturní a vzdělávací činnost  

V mezích možností knihovna pokračovala v pořádání kulturních akcí. V prostorách volného 

výběru byly instalovány výstavy (fotografická výstava Check-In Helsinki Jiřího Dvořáka, 

výstava prací posluchačů Univerzity třetího věku UJEP „Z Krušných hor“ a také pokračování 

výstavy Voda – Sucho). 

 

 

 

V mini vitrínkách ve volném výběru knihovny proběhly v roce 2020 tyto výstavy: Lidové 

pranostiky – zima, Božena Němcová (200. výročí), Výjimečný den – 29. únor, Jan Amos 

Komenský (1592-1670), Den učitelů 28. březen, Agatha Christie – 130. výročí narození a 

Světový den srdce – 24. září. 

V prosklené vitríně, která se nachází ve vstupní hale knihovny, byly během roku nainstalovány 

výstavy: Mezinárodní rok zdraví rostlin 2020, Učitelům současným i budoucím - pro inspiraci, 

Bylo nebylo…, Magnesia Litera 2020 a Vánoce 2020. 
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V lednu a únoru knihovna promítala dokumentární filmy Čas lesů, Piripkura a SAKAWA.  

Pro studenty byly také pořádány semináře (později online formou): Elektronické informační 

zdroje na UJEP, Citujte snadno, Jak psát kvalifikační práce či prezentace Do Německa 

na zkušenou, která měla pro zájemce o vycestování do Německa spoustu užitečných 

informací. 
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Již po sedmé se knihovna zapojila do celoevropské akce Noc literatury. Úryvky ze současné 

evropské literatury se předčítaly v amfiteátru univerzitního kampusu. Předčítání se zhostili 

herci z ústeckého Činoherního studia Marta Vítů a Jan Jankovský. Ti se poté přesunuli 

do zahrady Českého rozhlasu Sever a do kavárny Knihomolka sídlící v Severočeské vědecké 

knihovně, kde ve čtení ukázek pokračovali. 

V listopadu se konala tradiční prodejní výstava zahraničních knih nakladatelství Kuba Libri, 

zaměřených na studijní a vědní obory UJEP. Letos, kvůli epidemiologické situaci, probíhala 

virtuálně, a to prostřednictvím výběru z prodejního katalogu výstavy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020. 

Zaměstnanci knihovny využívali možnosti výuky angličtiny. Dále se zúčastňovali celé řady 

vzdělávacích aktivit (např. semináře a školení Bezpečnost v online prostředí, Funkční 

(Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi, Jak na dobrý text, Word – kondiční kurz, 

Excel – kondiční kurz, Současná česká literatura, Digitální knihovna Kramerius, Canva-flow, 

Komunikace v náročných situacích aneb Jak se v knihovně nezbláznit, Novela zákoníku práce 

2020 a další).  

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 2020 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, hodnotitelská komise programu VISK MK ČR, členství 
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v Klubu vysokoškolských knihovníků při SKIP, hodnotitelská komise programu Ministerstva 

kultury Knihovna 21. století. 

V lednu a únoru 2020 proběhly komentované prohlídky pro veřejnost a základní a střední školy 

Ústeckého kraje a také instruktáže pro studenty 1. ročníků (v online formě). 

V září (21. 9. – 25. 9. 2020) navštívil naši knihovnu v rámci Erasmus+ programu Mgr. Ján 

Badura, MLIS, z Univerzity Komenského v Bratislavě, vedoucí knižnice FM UK. 

8. Závěr 

Pandemie koronaviru COVID-19 v roce 2020 výrazně ovlivnila poskytování knihovnických a 

informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.  

Knihovna v průběhu roku přizpůsobovala svůj provoz aktuálním epidemiologickým a 

mimořádným opatřením. Jako reakci na tuto situaci rozšířila nabídku vybraných služeb 

poskytovaných v online prostředí (webový formulář pro objednávku literatury, online 

konzultace, webináře a další).   

 

Pokračovalo se ve zkvalitňování služeb pro uživatele. Ve volném výběru byly instalovány 

klimatizační jednotky zajišťující uživatelský komfort a ochlazení prostoru v teplých měsících. 

Byl instalován platební terminál, a uživatelé tak mohou hradit čtenářské poplatky 

prostřednictvím bezhotovostní platby. Dále došlo ke grafické úpravě třídníku pro lepší orientaci 

ve volném výběru knihovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


