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V rámci podpory čtenářství jsme pro 
letošní první číslo newsletteru připra-
vili krátký článek o biblioterapii – léč-
bě četbou. Konkrétně jsme se zaměřili 
na pozitivní účinky, které četba může 
v dnešní uspěchané době přinášet.
Jak lze z názvu odvodit, biblioterapie 
je metoda psychoterapie, využívají-
cí léčebné a podpůrné účinky četby. 
Může být individuální i skupinová. Při 
biblioterapii jde zejména o pochope-
ní smyslu krizové životní situace, se 
kterou se zrovna potýkáme – ať už se 
jedná o psychické problémy, úzkos-
ti či fyzické handicapy. Dochází při ní 
k rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického 
myšlení či komunikačních schopností.
Výhodou biblioterapie je, že při ní není 
nutná asistence odborníka lékaře či 
knihovníka. Biblioterapeutem můžete 
být i sami sobě. Nemusíte se nikam 
objednávat, svěřovat se cizí osobě 
a čekat než si na vás udělá čas. Stačí 
vzít knihu do ruky a číst.

Kromě psychoterapeutických či psy-
chosomatických účinků má četba 
funkce:

Rekreační – zde vystupuje četba jako 
prostředek trávení volného času, od-
počinku, prostředek k relaxaci.

Výchovné – čtenář v knize nenachází 
jen informace jako zdroj poučení, ale 
setkává se s celou řadou líčených situ-
ací, jež mohou být čtenářem využitel-
né jako modelové situace.

Kontemplativní funkce – charakteri-
zuje působení četby, skrze niž nachá-
zíme i sami sebe a smysl své existence.

Potvrzovací účinky – čtenář skrze li-
teraturu a její četbu hledá odpovědi 
na své otázky, ale především i potvr-
zení svých názorů a stanovisek, která 
zastává. 

Pokud tápete, po které knize ve vaší 
situaci sáhnout, pomoci vám může 
web BiblioHelp, který obsahuje data-
bázi knih rozčleněnou do kategorií dle 
oblasti jejich působení. K dispozici jsou 
anotace stovek knih, ať už jedná o be-
letrii nebo naučné publikace, vybere si 
každý.

Zdroje:
ŠKYŘÍK, Petr. Biblioterapie: věda nebo 
umění? [online]. 10. 11. 2005 [cit. 2019-
04-09]. Dostupné z: https://is.muni.
cz/el/1421/podzim2005/VIKBB21/um/
biblioterapie.pdf
VALIŠOVÁ, Edita. Biblioterapie na webu 
aneb šetrně nahozený záchranný kruh. 
In: Infokon - inspirace, inovace, imagi-
nace: sborník příspěvků z  konferen-
ce, 2008. Brno: Tribun, s. 137-153. ISBN 
9788073995911.
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Úvodní slovo

Někoho čtení baví, někdo se ve  čtení úplně nevyžívá. Možná vás 
překvapí, že čtení může i léčit!

Biblioterapie - pozitivní 
účinky léčby četbou

Vážení čtenáři,
první letošní číslo našeho 
knihovního newsletteru je zde. 
Tentokrát jste si na jeho vydání 
museli počkat až do dubna.
Poslední dobou nás totiž velice 
zaměstnává projekt, kterým se 
detailně zabýváme na poslední 
straně- stěhování Ústřední knihovny. 
Projekt, který se začal formovat 
již před dvěma lety, nyní nabral 
reálných rozměrů. Přestavba nových 
prostor zdárně probíhá a my se 
začínáme připravovat na samotné 
stěhování a další návazné akce.
Na stránkách zářijového newsletteru 
Vás potom provedeme Ústřední 
knihovnou v novém.
Z dalšího obsahu bych také rád 
vyzdvihl představení novinek 
v elektronických informačních 
zdrojích nebo v Primu, aktuální 
informace z otevřeného přístupu 
nebo rozhovor s Janou Vrbovou.

Pohodové čtení přeje
Martin Fasura

ředitel Ústřední knihovny

Novinky a informace
z knihovního prostředí

https://www.bibliohelp.cz/
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2005/VIKBB21/um/biblioterapie.pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2005/VIKBB21/um/biblioterapie.pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2005/VIKBB21/um/biblioterapie.pdf
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VUT V BRNĚ

ADRESA: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
EMAIL: info@lib.vutbr.cz

NEWSLETTER VYDÁVÁ

Co je náplní tvé práce a jak dlouho 
se jí věnuješ? Jak ses k  ní vlastně 
dostala? Jak se za tu dobu z tvého 
pohledu změnila ÚK?
Náplní mé práce je především akvizi-
ce, dále mám na starosti meziknihov-
ní výpůjční službu. Práce v knihovně 
mě baví, těší, naplňuje. Mám ji ráda.

Jak ses k práci v knihovně dostala?
Nepřijali mě na vysokou školu, tak 
jsem šla na nástavbu (obdobu dneš-
ní VOŠ), což byla jediná možná volba 
s humanitním zaměřením. Po ukon-
čení studia jsem v září 1977 nastoupila 
do Ústřední knihovny, do mé jediné 
práce. Nikde jinde jsem nepracovala 
a už to asi ani nestihnu... :-)

Jak se změnilo za tu dobu fungo-
vání Ústřední knihovny?
Dříve byly v Ústřední knihovně líst-
kové katalogy a nevyhovující prosto-
ry. Osmdesát (!) dílčích katedrových 
knihoven vedli většinou neknihovní-
ci. Po revoluci pak v roce 1992 začaly 
vznikat areálové a fakultní knihovny, 
kde už byli pracovníci kvalifikovaní, 
používaly se počítače a knihovní sys-
témy, nové technologie obecně.

Jak se podle tebe liší akvizice 
ve  VŠ knihovně od  knihoven ve-
řejných (městských, krajských…)?
Akvizice na vysokoškolských knihov-
nách je zaměřená zejména na potře-
by studentů, vědeckých pracovníků, 
akademiků a učitelů. U veřejných 
knihoven naopak odpovídá potře-
bám místních čtenářů, takže se často 
jedná o beletrii, společensko-vědní 
literaturu, časopisy a dětskou litera-
turu.

Co si myslíš o  elektronických kni-
hách a  audioknihách? Vytlačí ča-
sem z knihoven ty papírové?
E-knihy? Proč ne?! Fajn jsou taky au-
dioknihy, které si můžete pouštět tře-
ba v autě nebo dětem. Tištěná kniha 
je ale z mého pohledu opravdu ne-
smrtelná.

Tento rok čeká Ústřední knihovnu 
stěhování, těšíš se?
Stěhování jsem zažila s Ústřední 
knihovnou už 7x, takže vím, o co 
jde…

Co ráda děláš ve svém volném čase?
Mám ráda kulturu, ráda chodím 
do divadla, do přírody, starám se 
o vnoučata. 

(es)

Otázky paní Janě Vrbové, dlouholeté knihovnici Ústřední knihovny, 
pokládala Eva Sedláková.

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI
PETRA DĚDIČOVÁ
MARTIN FASURA
EVA SEDLÁKOVÁ

JAN SKŮPA
ANTONÍN VAISHAR

JANA VRBOVÁ

Rozhovor s Janou 
Vrbovou

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ

Mezi poslední aktuální zprávy, 
které hýbou problematikou ote-
vřeného přístupu v České repub-
lice, je příprava Akčního plánu 
k Národní strategii Otevřeného 
přístupu k vědeckým informacím 
ČR na léta 2017-2020. 
Na podzim minulého roku se 
uskutečnily první schůzky mezi 
odborníky zabývajícími se tématy 
otevřeného přístupu a zástupci 
Úřadu vlády, kde se začala tvořit 
kostra dokumentu, který by měl 
formovat další kroky pro prosaze-
ní otevřeného přístupu v České 
republice.   
V současnosti proběhlo mezire-
zortní připomínkování i připo-
mínkování v rámci České kon-
ference rektorů, které přinesly 
některé podnětné myšlenky.
Obsahem Akčního plánu je ze-
jména podpora zelené a zlaté 
cesty otevřeného přístupu, ana-
lýza repozitářů nebo finanční ná-
ročnosti případného přechodu 
směrem k plně otevřeného pub-
likování.
Vzhledem ke zpoždění, které pří-
prava Akčního plánu má, bude 
mnoho plánů realizováno až 
s novou Národní politikou VaVaI 
2021+.
Problematiku budeme samozřej-
mě dále sledovat.

( js)

Aktuálně

Akční plán OA

mailto:info@lib.vutbr.cz
http://newsletter.lib.vutbr.cz
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Nově jsou pro vás dostupné dva vý-
znamné časopisy Nature Biotechnolo-
gy a Science. Nejznámější recenzova-
ný vědecký časopis Science publikující 
aktuální články vysoké úrovně světo-
vého vědeckého výzkumu je dostup-
ný s archivem článků od roku 1997. Pří-
stup do časopisu z počítačů v síti VUT 
i z pohodlí domova najdete na strán-
kách Ústřední knihovny - https://www.
vutbr.cz/uk/eiz/databaze/science. 

Na seznam dostupných elektronic-
kých vědeckých časopisů nově při-
byl také časopis Nature Biotechno-
logy z produkce nakladatelství NPG  

(https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databa-
ze/nature). Časopis je dostupný i v dal-
ších zdrojích (EBSCO/ProQuest) a to 
s retrospektivou až do roku 1998. Oba 
časopisy jsou samozřejmě indexované 
ve vyhledávači Primo.
Jak jsme již avizovali v předcházejícím 
newsletteru, od nového roku je také 
dostupná databáze ASME. Databáze 
společnosti The American Society of 
Mechanical Engineers obsahuje plné 
texty z 30 časopisů, které jsou dostup-
né zpětně až do roku 2000. 25 z nich 
je indexováno v databázi Web of Sci-
ence a má impakt faktor. Podrobné 
informace a přístup do databáze je 

na stránkách: https://www.vutbr.cz/
uk/eiz/databaze/asme.

Na závěr bychom vás rádi upozornili 
na nový analytický nástroj dopadu vě-
deckých výstupů InCites. V nástroji lze 
provádět analýzy produktivity, dopa-
du vědeckých výstupů a benchmar-
king pomocí kvantitativních ukazatelů 
pro strategické rozhodování. Podrob-
nější informace jsou uvedeny na strán-
kách Ústřední knihovny: 
https://www.vutbr.cz/uk/podpora-
-publikovani/incites.

(pd)

Novinky v elektronických zdrojích

S novým rokem se objevily i dvě vý-
razné novinky v Primu. První je při-
dání fasety „Nové záznamy“. Jedná 

se o funkcionalitu, která přišla s ofi-
ciálním upgradem systému přímo 
od producenta. Naleznete ji v se-
znamu faset úplně na konci. Umož-
ní uživatelům vybrat z výsledků vy-
hledávání pouze novinky, přičemž 
jsou k dispozici tři úrovně „novosti“ 
- za poslední týden, za poslední mě-

síc a za poslední tři měsíce. Jedná se 
o velice užitečnou a praktickou po-
můcku, která nám léta v knihovním 

katalogu chyběla.
Za druhé vylepšení je zodpovědná 
Ústřední knihovna. Naše záznamy 
jsme propojili se službou altmetric.
com. Tzv. altmetriky (alternativní met-
riky) spadají do oblasti bibliometrie 
a citační analýzy. Klasická citační ana-
lýza se zaměřuje na odkazy a zmín-

ky v klasických vědeckých zdrojích, 
typicky v monografiích a časopisech. 
Nová doba ovšem přinesla i nová 
média a pro dopad konkrétního člán-
ku může být důležité počet sdílení 
na facebooku nebo počet tweetů. 
A na tento druh referencí se zaměřují 
právě alternativní metriky. Takže po-
kud má vyhledaný zdroj DOI (iden-
tifikátor, který je předáván službě), 
a pokud byl alespoň jednou odkazo-
ván, tak se u daného záznamu objeví 
koláč altmetrik s citační analýzou. Lze 
se prokliknout přímo na stránku služ-
by pro podrobnosti.

(av)

Novinky ve vyhledávači Primo

https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/science
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/science
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/nature
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/nature
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/asme
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/asme
https://www.vutbr.cz/uk/podpora-publikovani/incites
https://www.vutbr.cz/uk/podpora-publikovani/incites
https://www.altmetric.com/
https://www.altmetric.com/
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Historie Ústřední knihovny sahá sice 
až do roku 1899, nicméně její moderní 
podoba se začala psát v roce 1960, kdy 
vzniká tzv. Knihovní středisko sídlící 
na adrese Starobrněnská 8. Za takřka 
šedesát let se knihovna musela mno-
hokrát stěhovat do různých prostor, 
stěhování v roce 2019 bude v pořadí 
osmé.
Knihovna se stěhuje do levé části bu-
dovy na adrese Kolejní 4, kde dříve pů-
sobila Fakulta elektrotechniky a komu-
nikačních technologií. Nyní zde nově 
sídlí také Centrum informačních a vý-
početních služeb nebo Nakladatelství 
VUTIUM.

Pro nové prostory Ústřední knihovny 
bylo adaptováno původní umístění 
Areálové knihovny FEKT (naproti bufe-
tu) rozšířené o přilehlé chodby a učeb-
ny. Proces plánování nebyl jednodu-
chý, ale nakonec se z možných prostor 
podařilo vytěžit maximum.
Díky tomu se nám naskytnou nové ob-
zory v poskytování kvalitních knihov-
nicko-informačních služeb. 
Zejména se jedná o prostorově velký 
volný výběr, který nabídne uživate-
lům širokou nabídku odborných knih 
i skript. 
Dále zaujmou dvě počítačové učebny, 
relaxační zóna, samostatná učebna pro 

zajištění vzdělávací činnosti knihovny 
a také čtyři týmové studovny, kde bu-
dou moci studenti využít soukromí při 
skupinové práci či výuce.
Po přestěhování Ústřední knihovny 
z Centra VUT nás čeká neméně ná-
ročný úkol. Pro zajištění co nejefektiv-
nějších služeb budou sloučeny fondy 
Ústřední knihovny a Knihovny Fakulty 
podnikatelské. Studentům tak budou 
nabídnuty větší a modernější prostory 
jen o jedno poschodí výše. 
Po skončení všech prací se na Vás v září 
budeme těšit v již nových prostorách 
Pod Palackého vrchem. 

(js)

Stěhování Ústřední knihovny
Po dlouhé době dochází k velké změně v působení Ústřední knihovny. Knihovna, která od roku 1999 působila 
v  Centru VUT (budově rektorátu), se přesouvá do  centra studentského dění, do  Areálu Pod Palackého 
vrchem do budovy, kde sídlí Fakulta podnikatelská. Stěhování začne během června, po celé prázdniny pak 
bude probíhat slučování knihovního fondu s Knihovnou FP.
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