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Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet – intranet)
V současnosti je přístup do prostředí internetu zajištěn v prostoru univerzitní knihovny (UKN), kde
je návštěvníkům k dispozici 58 počítačů. Do prostředí místní aplikace intranetuLiane je celkový
počet připojení 82. Mimo UKN je přístup do sítí knihovny ze všech připojených počítačů na TUL.
Dále je možné připojení WIFI.
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 rámci tohoto programu se TUL účastní následujících projektů:
1N04144 Multilicence na vstup do Web of Knowledge, která obsahuje: Web of Science a Journal
Citation Reports
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních
věd pro vědu a výzkum, ten obsahuje: ScienceDirect, Interscience 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. 2006 žádné své vlastní elektronické produkty ostatním VŠ. Pouze zpřístupnila
svůj fond prostřednictvím služby DDS (VPK).
Vzdělávání a výchova uživatelů
V UKN byly v roce 2006 uskutečněny 2 výstavy s promítáním filmů a 65 akcí v přednáškovém sále.
Uživatelům služeb UKN TU v Liberci jsou k dispozici studovna a čítárna včetně přednáškového sálu.
Počet zaměstnanců se ustálil na 24 včetně 3 na MD.
V oblasti HW bylo nakoupeno celkem 14 nových počítačových sestav s 19“ monitory. Celkem tedy
návštěvníkům slouží 58 počítačů. Ty jsou volně rozmístěny v prostoru přízemí knihovny.
Zaměstnancům slouží 34 počítačů včetně 5 serverů. Dále byl zakoupen jeden skener Canon.
V oblasti SW byl nasazen v částečném provozu IS/DIPL, který slouží pro vkládání elektronických
variant závěrečných prací a jejich vyhledávání v databázi. Odlaďuje se IS/KNOS, který umožňuje
objednávání knižních novinek ve spolupráci s databází Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
Dalším bodem minulého roku pak bylo spuštění nových webových stránek knihovny spolu s
clustrovanými kanály RSS zdrojů a vlastním redakčním systémem těchto stránek včetně nového
loga a nového designu.
Na webových stránkách UKN byly zpřístupněny záznamy o závěrečných pracích studentů TU v
Liberci, a to za období posledních 17 let. Studentům rovněž slouží samostatná studovna
závěrečných prací.
V oblasti akvizice byla navýšena částka na nákup knih na 2,4 milionu Kč, přičemž byla „virtuálně“
rozdělena dle dohodnutého poměru mezi jednotlivé fakulty. Tyto samy určovaly, jaké knihy a v
jakém množství mají být nakoupeny. Celkem bylo nakoupeno 5115 knih. Celková suma vydaná na
nákup literatury činila přibližně 2,4 mil. Kč; v oblasti akvizice periodik 2,0 mil. Kč.
V oblasti scanování se dále pracovalo na scanování závěrečných prací z let 1994–2005. Byly
zpracovány práce z let 2000 až 2005. Celkově to bylo cca 380 000 stran. Data byla zálohována ve
dvou řadách na DVD a probíhá jejich další zpracování.
V oblasti odpisů došlo k úbytku 2 208 knihovních jednotek.
V roce 2006 pokračovala retrokonverze fondu „A“.
Vysokoškolské knihovny, knihovnickoinformační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok 2006

Knihovní fond celkem

6 243

162 266

Počet odebíraných titulů periodik:
262
fyzicky
30 500
elektronicky (odhad)

Otevírací doba za týden

1

(fyzicky)

52 + ½ hod.

Počet absenčních výpůjček2

33 436

Počet uživatelů3

12 684

Počet studijních míst

Počet svazků umístěných ve volném výběru

322

45 500

1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má
nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají!
2) Včetně prolongace.
3) Uživatel je návštěvník knihovny, který alespoň 1x v daném kalendářním roce využil absenčních
služeb knihovny.
Univerzitní knihovna
Počet uživatelů v letech 19982006

Počet výpůjček v letech 19982006

(údaj obsahuje proti minulým rokům pouze absenční výpůjčky "prezenční nelze editovat")
Pozn.: Počet výpůjček klesá vzhledem k přechodu na moderní elektronické technologie.
Počet návštěv v letech 19982006

Výdaje na knihy a časopisy v Kč v letech 19982006

Přírůstek knihovních jednotek (včetně titulů časopisů) v letech 19982006

Náklady na 1 knihovní jednotku v Kč v letech 19982006

Počet knihovních jednotek v letech 19982006

Periodika – počet odebíraných titulů v letech 19982006

Počet studijních míst v letech 19982006

Meziknihovní výpůjční služba v letech 19982006

Pracovníci  kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání
V uplynulém roce 2006 byl celkem v knihovně zaměstnáno dvacetčtyři zaměstnanců, z toho s
vysokoškolským vzděláním pět. Z těchto pěti vysokoškoláků byli dva ve směru knihovnicko
informačním. Se vzděláním středoškolským bylo v kolektivu celkem třináct zaměstnanců, z toho
devět s knihovnickým zaměřením. Ve dvou případech pak zaměstnanci dokončují vysokoškolské
studium knihovnického směru. A v jednom případě doktorát v oboru informační věda.
Další aktivity, různé (přechod na nový automatizovaný knihovnickoinformační systém, grantová
činnost apod.)
V roce 2006 knihovna participovala na rozvojovém projektu "Vybavení laboratoří a učeben
výpočetní a audiovizuální technikou pro multimediálních metody výuky (MultiTUL)" z programu
"Podpory rozvojové struktury", a to v části podprogramu e) rozvoj informačních a komunikačních
technologií.
Bylo pořízeno 14 ks počítačů včetně jednoho ks serveru DELL (hardware i software)v celkové
hodnotě 270 000 korun.
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