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Vyhodnocení zkušebních přístupů
V minulém čísle newsletteru jsme 
vás informovali o zkušebním přístu-
pu do databáze elektronických textů 
z časopisů společnosti The American 
Society of Mechanical Engineers. Ten-
to zkušební přístup byl uživateli VUT 
maximálně využit a proto se Ústřední 
knihovna rozhodla zakoupit databázi 
na rok 2019.
Doufáme, že obsah bude uživatelům 
VUT prospěšný a vysoké využití data-
báze ze zkušebního přístupu se potvr-
dí i v následujícím roce. Jakmile se da-
tabáze spustí, budeme vás informovat 
v novinkách na Portále knihoven.

Naopak minimální zájem byl o zku-
šební přístup na novou platformu da-
tabáze elektronických knih Safari, což 
potvrzuje trend jejího nízkého využití 
v posledních letech. Ústřední knihov-
na se po dohodě s fakultami rozhodla 
databázi již znovu nepředplácet. Pro-

síme uživatele, aby si uložili používané 
dokumenty a jejich citace.

Elektronické knihy nakladatelství  
Elsevier, Taylor & Francis a Wiley
Pokud jste využívali i některé tituly 
elektronických knih z databáze Scien-
ce Direct nakladatelství Elsevier (htt-
ps://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/
elsevier-ebooks), Taylor & Francis (htt-
ps://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/
taylor-francis-ebooks) a Wiley (https://
www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/wi-
ley-ebooks), pro jistotu si také uložte 
jejich citace a pdf verze textu. Kolekce 
byly zpřístupněné díky členství VUT 
v konsorciích projektu CzechELib. 
Od nového roku budou přístupné již 
jen tituly, které zaznamenaly nejvyšší 
využití na jednotlivých institucích. Ne-
budou tedy již přístupné všechny nyní 
dostupné tituly.

Nově zakoupené e-knihy
Z ušetřených financí zakoupila Ústřed-
ní knihovna téměř 150 e-knih na třech 
různých platformách ProQuest Ebook 
Central (https://www.vutbr.cz/uk/eiz/
databaze/proquest-ebook), Taylor & 
Francis (https://www.vutbr.cz/uk/eiz/
databaze/taylor-francis-ebooks) a Sci-
ence Direct (https://www.vutbr.cz/uk/
eiz/databaze/elsevier-ebooks). Knihy 
byly vybrány na základě požadavků, 
statistik ze zkušebního přístupu a do-
poručené literatury v předmětech 
doktorského studia na jednotlivých 
fakultách. Knihy budou zpřístupněny 
v nejbližších dnech. Jejich seznamy 
a bližší informace vám přineseme tak-
též v novinkách na Portále knihoven. 
Knihy samozřejmě bude možné vy-
hledávat v systému Primo.

(pd)
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Ve skoro již tradiční rubrice Vám přinášíme novinky z oblasti databází 
a elektronických knih. 

Poslední novinky 
z elektronických zdrojů

Vážení čtenáři,
vítám vás u posledního letošního 
čísla Knihovního newsletteru. 
Dozvíte se aktuální novinky 
z elektronických zdrojů nebo 
si můžete přečíst rozhovor 
s Oldřiškou Šepelovou, vedoucí 
Areálové knihovny FSI. Také se 
zmíníme o Fondu Open Access, 
který byl tento rok obzvláště 
úspěšný. Příští rok však přinese 
změny v posuzování kvality 
jednotlivých časopisů. Tradičně 
přinášíme tipy na knižní vánoční 
dárky od zaměstnanců knihoven 
VUT.
V neposlední si můžete přečíst 
o Ústřední knihovně a také o tom, 
co plánujeme na příští rok.
Především bych Vám ale chtěl 
popřát příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný vstup 
do nového roku.

Pohodové čtení přeje
Martin Fasura

ředitel Ústřední knihovny

Novinky a informace
z knihovního prostředí
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NEWSLETTER VYDÁVÁ

Mohla byste našim čtenářům krát-
ce představit sebe, svou pracovní 
pozici, knihovnu?
Areálová knihovna FSI je zázemím 
pro velké množství uživatelů. Já 
u nás konkrétně nakupuji knihy a hlí-
dám rozpočet. V našem malém pě-
tičlenném týmu zastávám roli vyjed-
navače.

Jak jste se dostala ke knihovnictví?
Chtěla jsem být knihovníkem nebo 
památkářem, ale stala jsem se ob-
chodníkem. Později ve vyšším věku 
to už nebylo tak zábavné a začala 
převažovat negativa tohoto povolá-
ní, tak jsem se vrátila ke knihovnic-
tví. To, že jsem na vysoké škole mezi 
mladými tvářemi a bystrými mozky, 
je bonus k tomu, původně nezamýš-
lený.

Jakých změn knihovna pod Vaším 
vedením dosáhla? Co považujete 
za největší úspěch?
Považuji si, že nás studenti chválí 
a současně se nebojí říct vlastní ná-
zor. Jsme díky jejich podnětům mno-
hem efektivnější. Posouváme se za-
tím malými krůčky, otevíráme nové 
místnosti a pořádáme nové akce. 
Udržujeme uživatele v napětí, co ješ-
tě přijde.

Co na  FSI plánujete do  nového 
roku?
Chceme zvyšovat povědomí o vytě-
žování zdrojů, citování a plagiátor-
ství.

Vaše oblíbená kniha? Tip pod stro-
meček?
Největší cenu pro mě osobně mají 
staré ilustrované knihy, Jules Verne, 
Zahrada Jiřího Trnky nebo Dobro-
družství Toma Sawyera s ilustracemi 
Kamila Lhotáka, Foglarovy Rychlé 
šípy, Neználek, Děti z Bullerbynu. 
Z novinek pod stromeček doporuču-
ji napínavé Zero od Marca Elsberga, 
historický román 1352 od Phillipa 
Favreho a dětem Deník malého po-
seroutky.

Co byste naopak chtěla dostat Vy?
Kupu sněhu, takže by přestala jezdit 
auta a dalo se jet na běžkách na ná-
kup anebo do práce.

Co byste popřála studentům FSI 
a návštěvníkům knihovny?
Studentům přeji, aby neměli materi-
ální starosti a bavilo je studovat a bá-
dat. Aby se vypravili do světa a kou-
sek nám ho přivezli s sebou zpátky 
do Brna.

Poslední rozhovor v tomto roce v našem malém seriálu patří vedoucí 
Areálové knihovny FSI Mgr. Oldřišce Šepelové, se kterou si povídala 
Eva Sedláková.

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI
PETRA DĚDIČOVÁ
MARTIN FASURA
EVA SEDLÁKOVÁ

JAN SKŮPA

Rozhovor s vedoucí 
Areálové knihovny FSI

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ

V roce 2018 bylo ve Fondu Open 
Access podpořeno celkem 46 žá-
dostí. Oproti 28 žádostem z před-
chozího roku jde o nečekaný ná-
růst, který nás příjemně překvapil.
Do nového roku ale přicházíme 
s velkou změnou. Aby nedochá-
zelo k neúměrnému zvyšování 
finančních nároků fondu a aby-
chom také podpořili kvalitní časo-
pisy daného oboru (dle Metodiky 
17+), přistoupili jsme ke změně 
podmínek. Dle aktualizovaných 
příloh Rozhodnutí č. 38/2017 
musí časopis od roku 2019 spl-
ňovat nová kritéria. Časopis musí 
být indexován v databázi Web of 
Science a zároveň musí být umís-
těn v oborovém hodnocení dle 
metriky AIS v kvartilu Q1-Q3.

Jak zjistit kvalitu časopisu?
Umístění časopisu v oborovém 
hodnocení databáze Web of Sci-
ence lze zjistit jednoduše, po-
drobné návody jsme již připravili 
na stránkách Ústřední knihovny, 
na začátku roku pak bude aktu-
alizována přímo stránka Fondu 
Open Access.
Věříme, že se v nových podmín-
kách autoři rychle zorientují. Pří-
padné otázky lze pokládat např. 
pomocí kontaktního formuláře.

(js)

Aktuálně

Fond 
Open Access

mailto:info@lib.vutbr.cz
http://newsletter.lib.vutbr.cz
https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/rozhodnuti-38-2017-fond-open-access-d163385
https://www.vutbr.cz/uk/navody/hodnoceni-vedy-f80089
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa
https://formulare.lib.vutbr.cz/dotazy/open-access/
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Ústřední knihovna sice rozlohou 478 
m² či velikostí knihovního fondu ne-
dosahuje rozměrů některých fakult-
ních knihoven, její služby jsou však 
pro chod VUT neméně důležité.
Historie Ústřední knihovny se začala 
psát již v roce 1899. Tehdy ještě nesla 

název Knihovna při České vysoké ško-
le technické a sídlila na Jaselské ulici. 
Od té doby se několikrát přestěhova-
la – např. na ulici Veveří, Starobrněn-
skou, Koliště, Klatovskou nebo Údolní. 
V současnosti poskytuje uživatelům 
své služby na rektorátu na Antonínské.

Knihovna má ve fondu více 
jak 9 tisíc knižních exem-
plářů a o její chod se stará 
11 zaměstnanců. Součas-
ným ředitelem knihovny je 
od roku 2004 Martin Fasura.

Čím se knihovna zabývá
Mezi hlavní činnosti, kterým 
se ÚK věnuje, patří kromě 
poskytování veřejných in-
formačních a výpůjčních 
služeb také metodická pod-
pora fakultních knihoven, 
zpřístupňování centrálně 
spravovaných elektronic-
kých informačních zdrojů, 
podpora akademiků při 
publikování, správa Digitál-
ní knihovny a Fondu Open 
Access či informační vzdělá-
vání. Nejčastějšími návštěv-
níky knihovny jsou studenti 
Univerzity 3. věku, jejichž vý-

uka probíhá přímo na rektorátě, a také 
ti, kteří mají zájem o propagační před-
měty, které lze v prostorách knihovny 
zakoupit.

V polovině příštího roku čeká Ústřední 
knihovnu jedna velká změna. V plánu 
je přestěhování knihovny do areálu 
Pod Palackého vrchem, konkrétně 
do budovy Kolejní 4, kde nyní sídlí Fa-
kulta podnikatelská a kam se z rektorá-
tu přestěhoval např. už CVIS. Knihovna 
tak bude moci nabízet své služby více 
uživatelům. Více o stěhování pro vás 
připravujeme do některého z příštích 
čísel newsletteru.

Pokud vás zajímají novinky z ÚK, ur-
čitě nezapomeňte sledovat knihovní 
Facebook, kde se navíc dočtete o ak-
tualitách z oblasti e-zdrojů, informační 
gramotnosti či Open Access. 
Pokud si chcete půjčit knihu, kterou fa-
kultní knihovny nenabízejí, přečíst ně-
který ze 40 týdeníků, které ÚK odebírá, 
nebo prostě jen hledáte tichou učeb-
nu pro své studium, neváhejte navští-
vit Ústřední knihovnu, stále v přízemí 
rektorátu VUT na Antonínské.  

(es, js)

Představuje se Ústřední knihovna
Na  stránkách knihovního newsletteru se vám představilo postupně všech 8 fakultních knihoven. Jako 
poslední přinášíme představení Ústřední knihovny, která sídlí v budově Centra VUT - rektorátu. Knihovnu 
bude asi hodně studentů znát díky prodeji propagačních předmětů. Není to však její jediná činnost, 
na které se podílí.

https://www.facebook.com/ustredka.vut/
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Stejně jako předchozích letech jsme zeptali zaměstnanců knihoven na dvě 
v zásadě lehké otázky: Jakou knihu budete dávat pod stromeček a jakou 
knihu byste naopak rádi pod stromečkem našli? Zde vidíte nejzajímavější 
tipy. Třeba se necháte inspirovat!

Tipy na knižní vánoční dárky

17. 12. - 20. 12. omezený provoz
21. 12. - 2. 1. zavřeno

od 3. 1. standardní otevírací doba

KIC FAST

17. 12. - 8. 2. omezený provoz
od 9. 2. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FAVU

22. 12. - 1. 1.  zavřeno
2. 1. - 2. 2. omezený provoz

AREÁLOVÁ KNIHOVNA FSI

14. 12. - 2. 1. zavřeno
od 3. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FA

22. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

AREÁLOVÁ KNIHOVNA FEKT

22. 12. - 1. 1. zavřeno
2. 1. - 3. 2. omezený provoz

od 4. 2. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FP

19. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FIT

21. 12. - 7. 1. zavřeno
od 8. 1. standardní otevírací doba

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

17. 12. - 20. 12. omezený provoz
21. 12. - 1. 1. zavřeno

od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FCH

P R O V O Z N Í  D O B A  K N I H O V E N  O  VÁ N O C Í C H

Všechny tipy na knižní vánoční dárky  
naleznete ve sdíleném adresáři Citace PRO:
https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/BtgGqZZr

https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/BtgGqZZr

