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V současnosti je přístup do prostředí internetu zajištěn v prostoru univerzitní knihovny (UKN), kde je
uživatelům k dispozici 59 počítačů. Do prostředí místní aplikace intranetusítě TUL je celkový počet připojení
99. Mimo UKN je přístup do sítí knihovny ze všech připojených počítačů na TUL. Dále je možné připojení
WIFI.
Nabídka elektronických informačních zdrojů byla z výrazné části postavena na programu MŠMT 1N
Informační infrastruktura výzkumu, který navazoval 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, W. Interscience a Springer 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 Mediasearch.
Zároveň se UKN zapojilo do programu INFOZ „Informační zdroje pro výzkum“, vyhlášeného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Program INFOZ navazuje na ukončený program MŠMT 1N, který končí
v roce 2009.
Elektronické služby pro VŠ

UKN nedodala v r. 2009 žádné své vlastní elektronické produkty ostatním VŠ. Pouze zpřístupnila svůj fond
prostřednictvím služby DDS (VPK).
V UKN byly v roce 2009 uskutečněny 2 výstavy a 128 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 2 na MD..
Uživatelům slouží 59 počítačů volně rozmístěných v prostoru knihovny.
Zaměstnancům slouží 34 počítačů včetně 6 serverů.
V oblasti SW je nasazen do rutinního provozu IS/DIPL, který slouží pro vkládání elektronických variant
závěrečných prací a jejich vyhledávání v databázi.
Na webových stránkách UKN jsou zpřístupněny záznamy o závěrečných pracích studentů TU v Liberci, a to
za období posledních 27 let. Studentům rovněž slouží samostatná studovna závěrečných prací s 10
samostatnými PC. Na jednom počítači je pro badatelské potřeby uživatelů zpřístupněn archiv Rudého Práva
od roku 19451962 v elektronické formě.V oblasti akvizice byla k dispozici částka na nákup knih ve výši 2,4
milionu Kč, která byla „virtuálně“ rozdělena dle dohodnutého poměru mezi jednotlivé fakulty. Tyto samy
určovaly, jaké knihy a v jakém množství mají být nakoupeny. Celkem bylo nakoupeno 7 467 knih (včetně
titulů periodik). V oblasti akvizice periodik bylo vydáno 1,8 mil. Kč, celková suma vydaná na nákup literatury
činila přibližně 4,2 mil. Kč.
V oblasti skenování jsou k dispozici všechny disertační práce od založení VŠST (dnes TUL), závěrečné
práce FT od roku 1983, k dispozici jsou všechny závěrečné práce PF, HF,UZS a FM od počátku existence
těchto fakult a SF od roku l994. Celkový počet naskenovaných, zpracovaných a zpřístupněných stran činí
cca 912 790 stran, celkový počet závěrečných diplomových a bakalářských prací FT je 6 253, FS 2 279, PF
3 851, FM 722, HF 2 778, FA 61, UZS 18 a 602 ks disertačních prací. Celkem je studentům a dalším
uživatelům z TU v Liberci zpřístupněno v elektronické podobě 16 564 závěrečných prací.
Byla provedena záloha všech závěrečných prací na UDO disky.
Na samostatném server je instalován archiv Rudého Práva od roku 19451962.
V oblasti odpisů došlo při retrokatalogizaci fondu A k úbytku 717 knihovních jednotek. Dokončena byla
retrokatalogizace fondu „A“. Zkatalogizováno bylo celkem 28 046 knih. Zahájena byla retrokatalogizace
darů. Zároveň byla zahájena katalogizace knih beletrie předaných do fondu UKN odbory TU v Liberci.
Zkatalogizováno bylo dosud 2850 knih.
V září 2008 firma SEFIRA přestala technicky podporovat knihovní systém DAIMON, v plánu je jeho náhrada.
Dále bylo nakoupeno pro nové přírůstky 120 metrů knihovních regálů.
Vysokoškolské knihovny, knihovnickoinformační služby
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0
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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.

