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Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet – intranet)
V současnosti je přístup do prostředí internetu zajištěn v prostoru knihovny, kde je návštěvníkům k dispozici
26 PC. Do prostředí místní aplikace intranetuLiane je celkový počet připojení 38. Vně UKN je přístup do sítí
knihovny z tisícovky počítačů na TUL.
Zabezpečení knihovnickoinformačních služeb
Nabídka elektronických informačních zdrojů je z výrazné části postavena na programu MŠMT 1N Informační
infrastruktura výzkumu, který navazuje na ukončený program LI Informační zdroje pro výzkum a vývoj. V
jeho rámci se TUL účastní následujících projektů:
1N04144 Multilicence na vstup do Web of Knowledge, která obsahuje: Web of Science Journal Citation
Reports
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro
vědu a výzkum  ten obsahuje: ScienceDirect, Interscience a Link
1N04067 Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory obsahuje: EI Compendex,
Inspec a ICONDA
1N04058 Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice obsahuje: IEEE Computer Society, ACM
Digital Library a Lecture Notes in Computer Science
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum obsahuje: DSI Campus Solution,
ViewsWire, Express Exec a Econlit
1N04057 Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce
Mimo tyto projekty pak byla nakoupena databáze ProQuest 5000, a český monitor článků TAMTAM.
Elektronické služby pro VŠ
UKN nedodala v r. 2004 žádné své vlastní elektronické produkty ostatním VŠ. Pouze zpřístupnila svůj fond

prostřednictvím služby DDS (VPK).
Vzdělávání a výchova uživatelů
V UKN byly v roce 2004 uskutečněny 3 všeobecné exkurze a 38 v cizojazyčných knihovnách.
Pro návštěvníky UKN byly připraveny materiály, které jim napomáhají v orientaci v databázích, jež UKN
získala v r. 2004. Jedná se o jednoduché letáčky, velmi podrobné ”návodné” materiály.
V roce 2004 došlo v UKN k zásadní úpravě dispozic knihovny a úpravě jejího provozu. To vedlo k výrazným
personálním, provozním a technickým změnám.
Během roku došlo ke konečnému převzetí a odladění knihovního systému DAIMON a k následné
implementaci modulu, který zajišťuje automatické ověření totožnosti návštěvníka UKN a povoluje vstup přes
automatické turnikety.
V oblasti HW bylo pořízeno celkem 38 nových PC sestav s 19“ monitory, z kterých je 26 vyčleněno pro
potřeby návštěvníků. Ty jsou volně bez omezení rozmístěny v prostoru knihovny. Dále byly nakoupeny dvě
tiskárny, tři servery, jeden stolní scanner, jeden „planetární“ scanner „ATLAS“ a jeden scanner typu Digital
Sender. Dále dva dataprojektory a dvě sestavy samoobslužných zařízení pro výpůjčku a vracení knih (tzv.
Self Checky).
Nejpodstatnějším zásahem do provozu knihovny byla její stavební rekonstrukce. Ta probíhala na základě
konceptu, který měl po svém dokončení výrazně snížit počet obsluhujícího personálu a měl podpořit
samostatný a aktivní přístup čtenářů ke službám v knihovně. V UKN bylo zrušeno prostorové členění,
přičemž fondy „jazykových knihoven“ se staly samostatnými odděleními „volného výběru“ UKN.
Dále byly zpřístupněny „závěrečné práce“ studentů TUL, a to za období posledních 10 let. Z legislativních
důvodů však v samostatné studovně.
Při stavebních úpravách došlo k přemístění vchodu za průchozí šatnu. Vstupní turnikety byly osazeny
novými vstupními pulty a byla položena nová podlahová krytina v přízemí UKN. Součástí úprav byla i
rekonstrukce veškerého sociálního zázemí (návštěvníci i zaměstnanci). Oddělením části prostoru UKN vznikl
přednáškový sál.
Byl posílen orientační systém ve volném výběru knih. Přičemž knihy a časopisy byly soustředěny na jedno
místo v přízemí knihovny do části nových regálů.
Při organizačních změnách došlo k zrušení dozoru v jazykových knihovnách (studovnách), ke zřízení dozoru
ve studovně „závěrečných prací“ a zvětšení flexibility při směnném provozu. Celkový počet zaměstnanců
závěrem roku byl 31, přičemž jejich reálný počet po odečtení dlouhodobých nemocí a mateřské dovolené
byl 26.
V oblasti akvizice byla navýšena částka na nákup knih na 694 tis. Kč, přičemž byla „virtuálně“ rozdělena dle
dohodnutého poměru mezi jednotlivé fakulty, které pak určovaly nákupy knih a v jakém množství.
V oblasti akvizice periodik byl proveden spolu s jednotlivými fakultami audit odebíraných periodik, přičemž
některé byly po dohodě nahrazeny aktuálnějšími tituly.

V oblasti retrokonverze došlo k přepisu lístkového katalogu závěrečných prací z let 199395 do KS DAIMON.
Popisné údaje závěrečných prací z let 1995–2003 byly sjednoceny z různých databází a připraveny na
konverzi do knihovního systému DAIMON.
V oblasti scannování byly provedeny práce na scannování závěrečných prací z let 1993–2003. A to zatím u
Fakulty strojní. Data byla zálohována na DVD.
V oblasti odpisů došlo k vytřídění periodik a anglické literatury.
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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