
Vědecká knihovna  

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  

v Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva  

2021 

 

 

 

 

 

Zpracovali:  

Marcela Hladíková, Bc. Dagmar Nováková, Mgr. Martin Pečiva,  

Bc. Monika Trochtová 

 



2 
 

Obsah 

1. Základní informace ....................................................................................................................... 3 

1.1 Organizační struktura ........................................................................................................... 4 

1.2 Počet zaměstnanců a jejich struktura podle vzdělání ..................................................... 5 

2. Služby ............................................................................................................................................. 5 

3. Doplňování a zpracování knihovního fondu ............................................................................. 6 

4. Nejdůležitější události roku 2021................................................................................................ 8 

4.1 Slavnostní předání knižního daru globaleo Vědecké knihovně UJEP .......................... 8 

4.2 Slovinské dny na UJEP ....................................................................................................... 8 

4.3 Nové vybavení – druhý SelfCheck a nové počítače v počítačové studovně ............... 8 

5. Informační technologie ................................................................................................................. 9 

6. Projekty, grantová politika ......................................................................................................... 10 

7. Kulturní a vzdělávací činnost .................................................................................................... 10 

8. Závěr ............................................................................................................................................. 16 

 

 



3 
 

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 mnoha 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2 Počet zaměstnanců a jejich struktura podle vzdělání  

V roce 2021 v knihovně pracovalo 20 zaměstnanců, z toho 9 s vysokoškolským vzděláním a 

11 se středoškolským vzděláním. V průběhu roku došlo k personální změně, na pozici 

tajemnice knihovny nově nastoupila Bc. Monika Trochtová. 

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. K dalším studijním a vzdělávacím 

potřebám jsou k dispozici flash disky, čtečky e-knih, 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. V první polovině roku 2021 jsme čtenářům nabízeli 

osvědčenou službu z předchozího roku Individuální objednávka literatury, kdy si čtenáři mohli 

výpůjčky dokumentů vyřídit formou online objednávky na webu knihovny s uvedením termínu 

vyzvednutí, a zkrátit si tak čas strávený v knihovně. S postupným uvolňováním vládních 

protiepidemických nařízení jsme službu pozastavili a opět ji zprostředkovali až v době 

výrazného nárůstu covidových případů, a to v listopadu a v prosinci 2021. 

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 2021 knihovnu navštívilo 31 550 uživatelů, bylo 

evidováno 16 086 provedených výpůjček a provedeno 21 056 prolongací.  

K 31. 12. 2021 činil počet registrovaných uživatelů 5 389, z toho 458 uživatelů v kategorii 

veřejnost.  

V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 201 požadavků (131 z jiných 

knihoven a 70 do jiných knihoven).  

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

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

zaměřený na zvládnutí citační problematiky pomocí manažeru CitacePRO+. Vzhledem 

ke stále probíhající pandemické situaci v r. 2021 jsme úspěšně pokračovali v etablování 

seminářů jak v online podobě, tak i v omezené míře ve formě prezenční. Mezi nejvíce 

navštěvované semináře patří uživatelská školení elektronických informačních zdrojů a 

citačního manažeru Citace PRO+.  

Rešeršní služby jsou poskytovány akademickým pracovníkům bezplatně, registrované 

veřejnosti za poplatek dle aktuálního ceníku VK UJEP. V roce 2021 bylo zpracováno celkem 

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



6 
 

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

Osobního metodického školení využilo 16 studentů, dalším 17 uživatelům byly zodpovězeny 

dílčí rešeršní dotazy elektronicky.  

Od roku 2020 knihovna nabízí uživatelům službu Online konzultace na základě speciálního 

formuláře se zaměřením na pomoc s vyhledáváním a orientací v dostupných zdrojích, práci 

s citacemi aj. Vzhledem k tomu, že se tato služba osvědčila, stala se trvalou součástí 

poskytovaných služeb Vědecké knihovny UJEP. Během roku 2021 bylo poskytnuto celkem 

11 online konzultací, které se z převážné většiny týkaly citační problematiky. 

Knihovna nadále podporuje a propaguje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open 

Access). V rámci podpory je na webu knihovny aktualizována informační infrastruktura 

vztahující se k dané problematice. Knihovna se také letos připojila svou propagační činností 

do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu Open 

Access Week 2021. 

3. Doplňování a zpracování knihovního fondu 

Vynaložené náklady na knihy a časopisy na UJEP činily 1 709 229,25 Kč. Hlavními zdroji 

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

  

Přírůstek knihovního fondu za rok 2021 7 540 

Knihovní fond celkem 365 287 

Počet odebíraných titulů 
periodik  

- fyzicky 386 

- elektronicky* 1 

 
* Uvedeny pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, 

výměnou), nikoliv v rámci databází. 

 

V katalogizačních procesech bylo v roce 2021 zpracováno celkem 7 581 dokumentů — z toho 

1 629 vysokoškolských kvalifikačních prací a 420 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 

4 960 katalogizačních záznamů. Dále bylo vytvořeno a posláno 34 nových návrhů jmenných 

8721
12012 12255 12291

8960 8720 7361 6590 7540

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

221 oskenovaných obálek a 32 obsahů knih. 

V roce 2021 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 7 785 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 9 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 2021 bylo přiděleno 

45 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 58 přírůstků. Celkem obsahuje 3 908 exemplářů. 

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

vzdělávání CEPRONIV nyní obsahuje 482 svazků odborných publikací z oblasti didaktiky a 

metodiky, aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů. 

Z důvodu přehlednějšího uspořádání knih uložených ve volném výběru pokračovaly 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 „P“. 

Součástí fondu Vědecké knihovny je od r. 2021 Knihovna globaleo. Knihovna obsahuje 

beletristickou literaturu v německém jazyce tematizující překračování hranic. Od ředitelky 

stejnojmenného literárního festivalu v Brémách Libuše Černé knihovna obdržela a ve svém 

katalogu zpřístupnila cca 350 titulů současných autorů a autorek, kteří své právě vyšlé dílo 

prezentovali v daném roce na festivalu globaleo – grenzüberschreitende Literatur  v Brémách. 

Fond bude každoročně aktualizován o nové přírůstky. Tato knihovna vznikla ve spolupráci 

s katedrou germanistiky FF UJEP, která se dlouhodobě specializuje na interkulturní literaturu. 

Pokračovalo systematické doplňování fondu o studijní literaturu ze sylabů.  

Nadále probíhala retrokatalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací a opravy 

katalogizačních záznamů v našem knihovním systému.  

Nové zkušenosti a inspiraci získala naše kolegyně na stáži pro katalogizátory konané 

v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol.  
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4. Nejdůležitější události roku 2021 

4.1 Slavnostní předání knižního daru globaleo Vědecké knihovně UJEP 

Na konci října 2021 proběhlo slavnostní předání knižního daru globaleo Vědecké knihovně 

UJEP. Součástí fondu VK UJEP se stala Knihovna globaleo. Ta vznikla ve spolupráci 

s katedrou germanistiky FF UJEP. Knihovna obsahuje beletristickou literaturu v německém 

jazyce tematizující překračování hranic. Jedná se o díla současných autorů a autorek, kteří 

své právě vyšlé dílo prezentovali v daném roce na festivalu globaleo – grenzüberschreitende 

Literatur v Brémách. 

4.2 Slovinské dny na UJEP 

V první polovině roku 2021 se všechny kulturní a vzdělávací akce konaly v online prostředí. 

Podzim přinesl mírné rozvolnění epidemiologických opatření a možnost znovu pořádat akce 

v prostorách knihovny. Hlavní událostí listopadu 2021 byly Slovinské dny na UJEP, pořádané 

při příležitosti slovinského předsednictví Evropské unii. Slavnostní zahájení proběhlo 

za přítomnosti paní velvyslankyně Tanji Strniši a vedení UJEP ve volném výběru Vědecké 

knihovny.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Nové vybavení – druhý SelfCheck a nové počítače v počítačové 

studovně 

Na začátku zimního semestru 2021/2022 knihovna nabídla svým uživatelům dvě vylepšení 

služeb. Jedním byl nový SelfCheck ve volném výběru, celkově tak nyní mají uživatelé 

k dispozici dvě samoobslužná zařízení s možností půjčování a vracení dokumentů. 

V počítačové studovně pak byly nainstalovány nové počítače. 
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5. Informační technologie  

Knihovna nabízí řadu online služeb, které lze využívat z pohodlí domova. Mezi ně patří 

vytváření rezervací, žádanek na výpůjčky ze skladů a prodlužování výpůjček. Online lze také 

zadávat návrh na nákup knih a požadavek na meziknihovní výpůjční službu. Nově knihovna 

nabízí online školení k rešerším, elektronickým informačním zdrojům či online konzultaci. 

Uživatelé knihovny mohou využívat elektronické informační zdroje (EIZ), které jsou 

pro akademické pracovníky a studenty UJEP přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Široké 

portfolio zahrnuje bibliografické, plnotextové a faktografické EIZ. 

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,  

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 Core Collection, 

Wiley Online Library journals – Full.  

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

Anopress.  

Dále byl umožněn přístup do databází právních předpisů ASPI a norem ČSN. 

V průběhu roku 2021 byly realizovány zkušební přístupy k elektronickým informačním 

zdrojům:  

Artstor — Digitální knihovna Artstor,  

Bloomsbury — Drama Online,  

Bloomsbury — Cultural History Online,  

Bloomsbury — International Encyclopedia of SURREALISM,  

https://knihovna.ujep.cz/cs/artstor
https://knihovna.ujep.cz/cs/drama-online
https://knihovna.ujep.cz/cs/cultural-history-online
https://knihovna.ujep.cz/cs/bloomsbury-international-encyclopedia-of-surrealism
https://knihovna.ujep.cz/cs/bloomsbury-international-encyclopedia-of-surrealism
https://knihovna.ujep.cz/cs/bloomsbury-international-encyclopedia-of-surrealism
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DeGruyter — Complete Journal Package 2021,  

DeGruyter — Allgemeines Künstlerlexikon Online, 

EBSCO — Nursing Reference Center Plus, 

EBSCO — Political Science Complete, 

EBSCO — Applied Science & Technology Source Ultimate, 

Grammarly — Online asistent pro psaní textu v angličtině, 

MIT Press — Kolekce časopisů a e-knih od MIT,  

NEJM — New England Journal of Medicine,  

PNAS — Proceedings of the National Academy of Sciences, 

Taylor & Francis — Social Science & Humanities Library a Science & Technology 

Library,  

Web of Science — InCites. 

V roce 2021 bylo v rámci univerzity projednáno portfolio EIZ na období 2023-2027. 

6. Projekty, grantová politika  

V průběhu roku 2021 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. 

I v roce 2021 bylo v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven — VISK 9/II 

zharmonizováno 7 785 předmětových řetězců, celkem tedy bylo v rámci projektu 

zharmonizováno již 35 668 hesel. 

7. Kulturní a vzdělávací činnost  

Poskytování knihovnických a informačních služeb včetně pořádání kulturních akcí bylo v první 

polovině roku 2021 ovlivněno epidemiologickou situací v České republice a vládními 

nařízeními. Všechny kulturní a vzdělávací akce byly realizovány v online prostředí. Od dubna 

2021 fungovala knihovna v omezeném režimu s možností vstupu do knihovny a poskytováním 

individuálních výpůjček na základě předem objednaných dokumentů, od května již 

umožňovala studijní pobyt v knihovně. Podzim přinesl další rozvolnění epidemiologických 

opatření a možnost znovu pořádat akce v prostorách knihovny, samozřejmě za dodržování 

aktuálně platných hygienických opatření. 

V březnu 2021 proběhly dvě online přednášky „z pera“ RNDr. Mgr. Ivana Farského, CSc., 

na téma „Opravdu znáte Chorvatsko?“ a „Cesty po Jižních krajích“. 

Vzhledem k omezení fungování knihovny byla na jaře přerušena tradice propagace států 

předsedajících Radě Evropské Unie, a pořádání Portugalských dnů na UJEP v dubnu 2021 

tak bylo zrušeno.  

https://knihovna.ujep.cz/cs/degruyter
https://knihovna.ujep.cz/cs/allgemeines-kunstlerlexikon-online
https://knihovna.ujep.cz/cs/nursing-reference-center-plus
https://knihovna.ujep.cz/cs/political-science-complete
https://knihovna.ujep.cz/cs/applied-science-technology-source-ultimate
https://knihovna.ujep.cz/cs/grammarly
https://knihovna.ujep.cz/cs/mit-press
https://knihovna.ujep.cz/cs/new-england-journal-of-medicine
https://knihovna.ujep.cz/cs/pnas
https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis
https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis
https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis
https://knihovna.ujep.cz/cs/incites-zkusebni-pristup
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Povedlo se však uskutečnit několik online přednášek. Jiří Dvořák se s námi podělil o své tipy 

„Kam z Ústí v okresu?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další byla přednáška Jana Bartoně s názvem „Pracovní stáž v Lisabonu Aneb sníh 

v Portugalsku? V květnu?“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dvě zajímavé přednášky jsme si vyslechli od Mgr. Lucie Libešové z Fakulty zdravotnických 

studií UJEP na téma „Co nám energii dodává a naopak, co ji ubírá Aneb největší zloději času 

a energie“ a „Jak zlepšit kvalitu, úspěch a radosti denního života“. 
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V květnu si pro Vědeckou knihovnu připravil přednášku Mgr. Michal Schuster 

ze společnosti Živá paměť o.p.s. Název přednášky byl vševypovídající — „Nacistická genocida 

Romů během světové války“. Druhá květnová přednáška „Po trolích cestách“ byla cestopisná. 

Do Norska a Švédska jsme se virtuálně vydali s doktorem Ivanem Farským. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu se Vědecká knihovna zapojila do 25. ročníku Týdne knihoven, a to od 4. do 10. října 

2021. Celý týden byla možnost registrace pro veřejnost zdarma, proběhla amnestie dlužníků 

a komentovaná prohlídka knihovny. 

V rámci Arktického festivalu se začátkem října konala v prostorách volného výběru Vědecké 

knihovny vernisáž výstavy ilustrací Martina Velíška „Grónské mýty a pověsti“. 
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V říjnu 2021 proběhlo Česko-německé čtení u příležitosti slavnostního předání knižního daru 

globaleo Vědecké knihovně UJEP ve spolupráci s katedrou germanistiky UJEP. Své knihy 

představili Karosh Taha a Vratislav Maňák. Úvodního slova se ujala Petra Ernstberger, 

ředitelka Česko-německého fondu budoucnosti a akci moderovala Libuše Černá, ředitelka 

literárního festivalu globaleo. 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu 2021 knihovna navázala na tradiční akci Evropských dnů na UJEP. Tentokrát to 

byly Slovinské dny na UJEP pořádané při příležitosti slovinského předsednictví Evropské unii. 

Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti paní velvyslankyně Tanji Strniši a vedení UJEP 

ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP. Součástí programu bylo také uvedení výstavy 

Slovinsko. V daném měsíci následovala řada kulturních akcí věnovaná dané zemi. Doktor Ivan 

Farský z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP si připravil cestopisnou přednášku 

s názvem „Toulky Slovinskem známým i méně známým“. „Slovinský“ komiksový workshop 

připravila Mgr. Aneta Bendáková. A studentky ERASMU Eva Svobodová a Kristýna Vrabcová 

přiblížily malou zemi mnoha tváří v online přednášce „Slovinsko očima Erasmus studentek 

UJEP“. 
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Již po osmé se knihovna zapojila do celoevropské akce Noc literatury. Úryvky ze současné 

evropské literatury se předčítaly na terase budovy CPTO Přírodovědecké fakulty UJEP. Čtení 

se zhostil herec z ústeckého Činoherního studia Jan Hušek. Další zastávka byla v dolní části 

letního kina, kde předčítal Adam Ernest, herec Činoherního studia. Poslední zastávkou byl 

kostel Apoštola Pavla, tzv. Červený kostel, kde předčítal opět herec ČS, Lukáš Černoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu 2021 se v lobby MFC konala tradiční prodejní výstava zahraničních knih 

nakladatelství Kuba Libri zaměřených na studijní a vědní obory UJEP. 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2021 byly ve volném výběru instalovány různé tematické výstavy. Vizuálně velmi zdařilá 

byla výstava „Významná místa Slovinska vyobrazená na plakátech z tkaniny“. Dále pak byla 

k vidění výstava ilustrací Martina Velíška ke knize „Grónské mýty a pověsti“. 
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V prosklené vitríně, která se nachází ve vstupní hale knihovny, byly během roku nainstalovány 

celkem 4 výstavky (Rok 2021 – Mezinárodní rok železnice, Rektoři UJEP 1991-2021, 

Slovinské dny na UJEP, Knihy vydané na UJEP 2016-2021). 

Výstavky byly instalovány také v minivitrínkách ve volném výběru knihovny (Translatologie, 

UJEP slaví 30 let, Slovinské dny na UJEP, Knihy vydané na UJEP 2016-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro studenty byly pořádány vzdělávací semináře (většina až do října proběhla online formou): 

„Elektronické informační zdroje na UJEP“, „Citujte snadno“, „Jak psát kvalifikační práce“ či 

„Rešerše“. Studenti a odborná veřejnost mohli využít nabídku online konzultací, na které se 

přihlašovali vyplněním online formuláře. 

Na webu knihovny i nadále fungovala stránka „Tipy Vědecké knihovny ke studiu“, kde studenti 

a akademici našli průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a 

e-knih pro studium a zábavu. 

Na webu, Facebooku a Instagramu Vědecké knihovny UJEP byly neustále aktualizovány 

nabídky bezplatných přístupů do e-knih a zkušebních přístupů (viz část Informační 

technologie).  

Vědecká knihovna UJEP dále propagovala možnost dočasného online přístupu ke kompletním 

zdigitalizovaným fondům NTK (Národní technická knihovna), ke kompletnímu obsahu Digitální 

knihovny Akademie věd ČR, do Digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR, do Bibliografie dějin českých zemí a České literární bibliografie, nebo využití 

nabídky online členství v Městské knihovně v Praze s možností vyhledávání v oborových 

zdrojích informací. 

Zaměstnanci knihovny se i v roce 2021 zúčastnili celé řady vzdělávacích aktivit: Udržitelnost 

v knihovnách; Gaudeamus 2021 Veletrh vzdělávání online; on-line konference Do černého 

2021; setkání zástupců členských institucí CzechElib; Severská inspirace pro knihovníky; Jak 

zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte - 1. díl a 2. díl; Dezinformace za časů 

pandemie a co s nimi ČR (ne)dělá?; Produktivita a efektivní plánování času; Současná 

literatura – španělská literatura; Nejnovější německy psaná literatura; Psychohygiena při práci 

online; Dánská univerzita — liberální prostředí nebo anarchie?; Jak na rešerše; Odborné 

informační databáze na UJEP; Databáze vhodné pro humanitní obory; Co nám energii dodává 

a co naopak bere; Jak zlepšit kvalitu, úspěch a radosti denního života; seminář pro doktorandy 
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U21 Grant I. a II.; Zpřístupnění děl nedostupných na trhu; Funkční negramotnost; 

Mezi mlýnskými kameny 1 a 2; Elektronické dokumenty na portálech Knihovny.cz a 

Digitálníknihovna.cz; seminář k ORCID a další. Zaměstnanci byli také na stážích (stáž na ČZU 

„AKVŠ – Knihovník lektorem – informační vzdělávání v praxi“; pracovní stáž v Knihovně 

Univerzity Palackého v Olomouci „Stáž pod křídly AKVŠ – Katalogizace“) a zúčastnili se 

konferencí (konference Elektronické služby knihoven; konference Knihovny současnosti, 

konference Bibliotheca academica). Dále měli možnost využívat nabídku výuky angličtiny. 

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 2021 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 

v Klubu vysokoškolských knihovníků při SKIP. V rámci Týdne knihoven proběhly komentované 

prohlídky pro veřejnost a střední školy Ústeckého kraje. 

8. Závěr 

Provoz knihovny, poskytování informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí 

opět ovlivnila pandemie koronaviru COVID-19. Knihovna byla nucena v průběhu 1. pololetí 

roku 2021 přizpůsobovat svůj provoz aktuálním epidemiologickým a mimořádným opatřením. 

Knihovna v reakci na situaci opět nabízela rozšířené online služby (webový formulář 

pro objednávku literatury, online konzultace, webináře a další), které se osvědčily 

v předchozím roce. V rámci zkvalitňování služeb se tak tyto oblíbené služby staly stálými a 

knihovna je bude nabízet i v budoucnu bez ohledu na pandemii. 

Došlo k obnově materiálně technického vybavení knihovny, kdy byly zakoupeny nové počítače 

do počítačové studovny. Dále bylo zakoupeno nové samoobslužné zařízení pro půjčování, 

vracení a prodlužování výpůjček (tzv. Selfcheck). 

V roce 2021 se součástí knihovní fondu Vědecké knihovny stala Knihovna globaleo. Jedná se 

o knižní dar, který obsahuje beletristickou literaturu v německém jazyce tematizující 

překračování hranic. Tato knihovna vznikla ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP a 

bude průběžně doplňována. Prezentace fondu knihovny je spojena s pořádáním kulturních 

akcí v prostorách Vědecké knihovny, jako jsou autorská čtení, výstavy, diskuze či přednášky 

ve spolupráci s katedrou germanistiky a Collegiem Bohemicem. 

V rámci univerzity bylo projednáno portfolio elektronických informačních zdrojů na období 

2023-2027. 

 

 

 

 


