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Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet – intranet)
V současnosti je přístup do prostředí internetu zajištěn z PC studovny, kde se nachází 12 PC. Do prostředí
místní aplikace intranetuLiana je celkový počet připojení 15. Vně UKN je přístup do sítí knihovny z tisícovky
počítačů na TUL.
Zabezpečení knihovnickoinformačních služeb
Nabídka elektronických informačních zdrojů byla díky programu MŠMT LI Informační zdroje pro výzkum a
vývoj a finanční podpoře školy velmi široká, takže se podařilo dosáhnout úrovně v přístupu k vědeckým
informacím srovnatelné se zahraničím. TUL se stala účastníkem projektu „Zajištění základních
dokumentografických bází dat pro technické obory“, spolu se všemi technickými vysokými školami. Projekt
obsahoval přístup k dokumentografickým databázím Compendex, Iconda, Inspec, sjednoceným rozhraním
databázového centra Dialog, k databázové kolekci Materials Science (Metadex) a k digitální knihovně IEEE
Computer Society Digital Library.
Spoluúčastí v dalších projektech LI byl pracovníkům a studentům TUL zajištěn přístup k elektronickým
verzím vybraných časopisů vydavatelství Elsevier, Springer a Wiley. Dále byly přístupné produkty Web of
Science (WoS) a Journal of Citation Reports, které byly v roce 2003 soustředěny do prostředí Web of
Knowledge.
V případě konzorcia WoS (LI200041) byl počet přihlášení r. 2003: 629 a počet zadaných dotazů 3332. V
případě konzorcia Dialog (LI002016) počet zobrazených záznamů v portálu DialogEasy činil v r. 2003 v dtb
Iconda 170, Inspec 1386, Metadex 260, EiCompendex 924. Dalším zastoupeným projektem byl projekt VPN.
V roce 2003 bylo celkem vyřízeno 250 požadavků čtenářů.
Elektronické služby pro VŠ
UKN nedodala v r. 2003 žádné své vlastní elektronické produkty ostatním VŠ. Pouze zpřístupnila svůj fond
prostřednictvím služby DDS (VPK).
Vzdělávání a výchova uživatelů
V UKN byly v roce 2003 uskutečněny 4 všeobecné exkurze a 63 v cizojazyčných knihovnách. V prostorách

PC studovny je pak poskytován průběžně informační servis uživatelům.
Hlavním úkolem minulého roku bylo zdárné dotažení implementace knihovního systému DAIMON od firmy
SEFIRA s.r.o. Během celého roku docházelo k dolaďování systému a do nového roku se tak pouze musí
provést transport dat z modulu „Seriály“ a následné odladění ostatních modulů.
Závěrem roku dosáhl počet zaměstnanců celkem třiatřiceti, přičemž počet uživatelů stoupl o více jak 800 na
celkem 8 494. Paradoxně však klesl počet výpůjček o 20 tisíc na 141 247 vypůjčených jednotek. Tento údaj
pouze znamená, že nejspíše došlo k nárůstu presenčních výpůjček. Na to navazující počet pořízených kopií
však zůstal přibližně stejný na 635 tisících. S tímto údajem však souvisí počet návštěv těchto uživatelů, který
oproti minulému roku nepatrně klesl na 93 tisíc.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že poklesl průměrný počet půjčených publikací na jednu návštěvu z 1,6 na
1,5. Zároveň s tím klesl i počet půjčených knih na jednoho uživatele z 22 na 16 titulů. Zde je však nutno
konstatovat, že UKN je knihovnou veřejnou, přičemž její průkazy jsou kompatibilní s nedaleko působící
Krajskou vědeckou knihovnou, a tudíž není tento parametr zcela vypovídající.
V přírůstku knihovních jednotek však došlo k poklesu přibližně o pět set kusů na 3178, což ale ještě stále
není ani polovina nejvyšších přírůstků v roce 1999. Celkový počet knihovních jednotek pak stoupl o 2,1% na
147 821 knihovních jednotek.
Celkové prostředky na nákup fondů činily 2 317 tisíc korun. Zde se negativně promítl nárůst ceny u
zahraničních subskribovaných časopisů, kterých bylo z celkového počtu 279 titulů přibližně polovina, tj. 126.
V závěru roku pak do vedení UKN nastoupil pan PhDr. Adam Kretschmer, který nahradil pana prom. fil.
Vladimíra Studeného.

Vysokoškolské knihovny, knihovnickoinformační služby

Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací
dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají!
Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace.
Včetně prolongace.
Uživatel je návštěvník knihovny, který alespoň 1x v daném kalendářním roce využil absenčních služeb
knihovny.
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