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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
71. Deset počítačů je propojeno v síti uzavřené interní UKN se serverem "Závěrečné práce". 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 INFOZ.
„Informační infrastruktura výzkumu“, který navazoval na ukončený program MŠMT 1N „Informační
infrastruktura výzkumu“. V rámci tohoto programu se TUL účastní následujících projektů:
VZ 09003 Primární multimediální elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných
přírodních věd pro vědu a výzkum, ten obsahuje: ScienceDirect, Wiley. Interscience a Springer Link
VZ 09009 Multilicence na vstup do Web of Knowledge, který obsahuje databáze Web of Knowledge a
Journal Citation Reports
VZ 09010 Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice obsahuje: IEEE Computer Society a ACM
Digital Library
VZ 09014 Informační zdroje pro ekonomický výzkum, který obsahuje databáze Econlit a GMID
VZ 09015 Informační zdroje pro ekonomický výzkum, který obsahuje databázi ProQuest 5000 Central
VZ 09020 Informační zdroje pro PF, který obsahuje databáze Literature Online a Literature Resource Center
Mimo tyto projekty pak byla nakoupena databáze Scopus (v rámci konsorcia pod MŠMT) a český monitor
článků Mediasearch.
Elektronické služby pro VŠ
UKN nedodala v r. 2010 žádné své vlastní elektronické produkty ostatním VŠ. Pouze zpřístupnila svůj fond
prostřednictvím služby DDS (VPK).
V UKN byla v roce 2010 uskutečněna 1 výstava a 135 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 35 let. Studentům rovněž slouží samostatná studovna závěrečných prací s 10
samostatnými PC. V oblasti akvizice byla k dispozici částka na nákup knih ve výši 2,4 milionu Kč z čehož
bylo vyčerpáno 2,02 milionu Kč, tato částka byla „virtuálně“ rozdělena dle dohodnutého poměru mezi
jednotlivé fakulty. Tyto samy určovaly, jaké knihy a v jakém množství mají být nakoupeny. Celkem bylo
nakoupeno 5763 knih (včetně titulů periodik). V oblasti akvizice periodik bylo vydáno 1,4 mil. Kč, celková
suma vydaná na nákup literatury činila přibližně 3,5 mil. Kč.
V oblasti skenování jsou k dispozici všechny disertační práce od založení VŠST (dnes TUL), závěrečné
práce FT od roku 1976, 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 1
232 898 stran, celkový počet závěrečných diplomových a bakalářských prací FT je 7 843, FS 2 484, PF 4
470, FM 794, HF 3 055, FA 284, UZS 38 a 672 ks disertačních prací. Celkem je studentům a dalším
uživatelům z TU v Liberci zpřístupněno v elektronické podobě 19 640 závěrečných prací. V souvislosti se
retroskenováním fondu závěrečných prací byla zahájena retrokatalogizace těchto prací.
Byla provedena záloha přírůstků závěrečných prací na UDO disky.
V oblasti odpisů došlo k úbytku 172 knihovních jednotek. Dokončena byla retrokatalogizace darů, celkem
1576 knih. Zároveň probíhala katalogizace knih beletrie předaných do fondu UKN odbory TU v Liberci.
Zkatalogizováno bylo dosud 5462 knih.
Vysokoškolské knihovny, knihovnickoinformační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok 2010

Knihovní fond celkem

7 359

185 313

Počet odebíraných titulů periodik:
 fyzicky

254

 elektronicky (mimo zdroje z projektů)

Otevírací doba za týden (fyzicky)

1)

0

52 hodin 30 minut

Počet absenčních výpůjček 2)

Počet uživatelů

3

Počet studijních míst

Počet svazků umístěných ve volném výběru

22 523

4 369

322

58 950

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.
Počty uživatelů v letech 20032010

Pozn. Zdánlivý pokles počtu uživatelů od r. 2009 je dán tím, že do r. 2008 byli uváděni všichni registrováni
uživatelé, kteří alespoň 1x v daném kalendářním roce využili absenčních služeb knihovny.
Počty výpůjček v letech 20032010

(Počínaje r. 2005  údaj obsahuje proti minulým rokům pouze absenční výpůjčky, prezenční nelze editovat)
Pozn.: Počet výpůjček klesá vzhledem k přechodu na moderní elektronické technologie.
Počty návštěv v letech 20032010

Výdaje na knihy a časopisy v Kč v letech 20032010

Přírůstky knihovních jednotek (včetně titulů časopisů) v letech 20032010

Náklady na 1 knihovní jednotku v Kč v letech 20032010

Počty knihovních jednotek v letech 20032010

Zahraniční periodika – počty odebíraných titulů v letech 20032010

Tuzemská periodika – počty odebíraných titulů v letech 20032010

Počty studijních míst v letech 20032010

Meziknihovní výpůjční služba v letech 20032010
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V uplynulém roce 2009 bylo celkem v knihovně zaměstnáno 24 zaměstnanců, z toho šest s

vysokoškolským vzděláním. Z těchto šesti vysokoškoláků je pět se vzděláním ve směru
knihovnickoinformačním. Se vzděláním středoškolským bylo v kolektivu celkem čtrnáct
zaměstnanců, z toho deset s knihovnickým zaměřením. Další aktivity  grantová činnost.Univerzitní
knihovně byl schválený a posléze realizovaný „Rozvojový projekt“ v rámci "Programu rozvoje
přístrojového vybavení a využití moderních technologií podprogram Systém automatizace správy
knihovního fondu (RFID)" s cílem projektu: "Ochrana knižního fondu Univerzitní knihovny
Technické univerzity v Liberci včetně přechodu na RFID logistiku".V rámci tohoto projektu bylo
zakoupeno 60 000 ks RFID chipů, kontrolní brána, pracovní stanice a digitální asistent včetně
potřebného SW. RFID chipy byly instalovány do příslušného knižního fondu a do provozu byly
uvedeny další komponenty systému. Ve výhledu je dokoupení dalších RFID chipů, druhé pracovní
stanice a kompatibilního samoobslužného zařízení na výpůjčky knih.
Z rozpočtu TU v Liberci byl zakoupen nový knihovní systém KpwinSQL od společnosti KPSYS
spol. s.r.o., Pardubice nahrazující stávající systém DAIMON.
Naděžda Haščáková
ředitelka UKN

