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Vyhledávání informací
Vyhledávání – nejenom v knihovnách 
– prošlo za poslední roky tak velkým 
vývojem, že si již jen pamětníci 
vzpomenou, jak se pracovalo bez 
internetu nebo dokonce počítačů. 
Úplně na počátku se pro orientaci 
v knihovních jednotkách používaly 
lístkové katalogy. Byla to řada malých 

kartiček, které byly řazeny dle autora, 
dle názvu dokumentu nebo dle oboru, 
o kterém dokument pojednával. 
Složitější situace byla u odborných 
časopisů, kdy se musely vytvářet tzv. 
knihy abstraktů z jednotlivých oborů, 
aby vědec mohl rychleji najít článek, 
který ho při výzkumu zajímá. 

Příchod počítačů
Velkou změnou byl příchod počítačů. 
Začaly vznikat elektronické databáze 
zpočátku třeba jen bibliografických 
informací, které usnadnily práci 
s obrovským množstvím dat 
a umožnovaly vyhledávání. Přesto 
se z počátku distribuovaly databáze 
na pevných nosičích – diskety byly 
záhy vystřídány CD. V tomto případě 
sice byly informace již v elektronické 
podobě, ale lokálně instalované 
na některé počítače. Objevily se také 
první veřejně přístupné knihovní 
katalogy OPAC.
Fenomén internet se postaral o to, 
že katalogy a odborné databáze (již 
obohacené o plné texty zejména 
článků) můžete prohledávat prakticky 
odkudkoliv a kdykoliv. Stačí mít 
počítač (tablet, telefon) připojení k síti. 
Abyste však nemuseli vyhledávat 
v knihovním katalogu a v jednotlivých 
odborných databázích zvlášť, 
nabízíme vám skvělého pomocníka. 

Vyhledávač Primo
Primo je univerzální nástroj, který 
prohledá prakticky vše, co je 
na univerzitě dostupné. Základem je 
100% integrace knihovního systému 
Aleph. 

V Primu si tak nejen vyhledáte všechny 
jednotky (knihy, časopisy,…) dostupné 
v knihovnách VUT, můžete si je zde 
i zarezervovat nebo prodloužit dobu 
výpůjčky. Primo prohledává i Digitální 
knihovnu VUT. Zde jsou dostupné 
závěrečné práce, sborníky a časopisy 
vycházející na VUT nebo publikační 
činnost autorů. Poslední množinou 
zdrojů jsou takzvané Online zdroje. 
Zahrnuty jsou zde databáze, které 
jsou předpláceny univerzitou, tak 
i volně dostupné zdroje.

primo.vutbr.cz
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Vyhledávač Primo nabízí své služby na VUT již od roku 2013. Umožnuje 
pracovat se zdroji napříč knihovnickým portfoliem - knihy z knihoven 
VUT, elektronické knihy nebo odborné články jsou tak dostupné 
z jednoho místa pro všechny.

Vážení čtenáři,
druhé letošní číslo knihovního 
Newsletteru Vám umožní nahlédnout 
do historie vyhledávání. Tento 
proces zaznamenal radikální změnu 
s příchodem počítačů a vrcholí 
sofistikovanými vyhledávacími 
nástroji, jako je třeba systém Primo 
provozovaný Ústřední knihovnou.
Dále se blíže podíváme na ACM 
Digital Library - zdroj informací z 
oblasti Computer Science.
No a konečně, pokračuje také 
náš seriál představující jednotlivé 
fakultní knihovny, tentokrát se 
blíže podíváme na přestěhovanou 
Knihovnu Fakulty výtvarných 
umění. 

Antonín Vaishar
zástupce ředitele Ústřední knihovny

Od lístkových katalogů 
k vyhledávači Primo

VUT v Brně předplácí více než 20 
odborných databází. Knihovny 
nabízejí k vypůjčení na 251 tisíc 
knihovních jednotek. V Digitální 

knihovně VUT je uloženo necelých 
48 tisíc záznamů.

http://primo.vutbr.cz
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ACM Digital Library představuje 
rozsáhlou webovou knihovnu plných 
textů dokumentů vydávaných 
Association for Computing Machinery 
(Journals, Magazines, Transactions, 
Proceedings, Newsletters a další) 
od poloviny 20. století i příbuznými 
organizacemi oboru cca od 80. let 
minulého století.

Digitální knihovna obsahuje:
• plné texty více než 30 časopisů 

ACM z oblasti computer science 
od roku 1950

• plné texty sborníků vědeckých 
konferencí pořádaných ACM 
od roku 1985 (tisíce sborníků z více 
než 130 konferencí)

• zpravodaje ACM (transactions, 
newsletters, SIGs)

Seznam všech dostupných publikací je 
dostupný na stránce http://dl.acm.org/
contents_dl.cfm?coll=portal&dl=ACM

V databázi ACM publikuje řada 
našich autorů. Informace o těchto 
publikacích zjistíte na adrese

h t t p : / / d l . a c m . o r g / i n s t _ p a g e .
cfm?id=60013826. 
Návody pro práci s databází jsou 
vystaveny na stránkách Ústřední 
knihovny https://www.vutbr.cz/uk/
eiz/databaze/acm

Pro vzdálený přístup  k ACM Digital 
library můžete využít EZproxy: http://
ezproxy.lib.vutbr.cz/login?url=http://
www.acm.org/dl/
Databáze nabízí také pohodlný přístup 
z mobilních zařízení. Ke stažení jsou 
dostupné aplikace ACM Digital library 
pro Android, iOS i Windows.

Přístup k databázi ACM je pro období 
2013–2017 financován z projektu 
Informační infrastruktura výzkumu 
pro techniku - INFO4TECH, registrační 
číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

(js)

Nabídka

Digitální 
Hospodářské 
noviny

Elektronická databáze 
ACM Digital library

Vydavatelství Hospodářských 
novin Economia ve spolupráci 
se společností ČEZ připravilo pro 
akademické pracovníky, studenty 
doktorského studia a studenty 
posledních ročníků vybraných 
fakult přístup k digitálním 
Hospodářským novinám, a to 
až do 30. 9. 2017, zcela zdarma. 
Hospodářské noviny lze číst 
v mobilních aplikacích pro 
smartphony a tablety s operačními 
systémy iOS i Android. 
Kapacita licencí ještě nebyla 
vyčerpána.Předplatné si proto 
stále můžete aktivovat na stránce 
ihned.cz/vut, kde zadáte 2 kódy, 
které naleznete na stránkách 
Ústřední knihovny.
Poté si do svého mobilního 
zařízení stáhněte zdarma aplikaci 
Hospodářských novin (odkaz 
na aplikaci naleznete na konci 
aktivace) a přihlaste se v ní 
pod svým loginem a heslem, 
které získáte během registrace 
na aktivačních stránkách. Nová 
vydání Hospodářských novin pak 
již budete moci číst bez omezení.

(js)
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V atelierech studenti hledají - přesněji 
učí se hledat - linii, tvar, barvu, 
kontrapunkt a harmonii. Prostředkem 
dosažení řádu díla je tvůrčí chaos. Tu 
pohozená paleta, tam zase barvy, 
jinde položené dláto, hlína, sádra. 
Knihovna je praktickým opakem 
ateliéru. 
V knihovně musí vládnout řád přesně 
seřazených informací. Je prostředkem 
vyhledání vzorů a výzev výtvarného 
umění minulosti pro nový tvůrčí chaos 
v ateliérech. Tisíce kreseb, maleb, 
skulptur čeká na zvídavé čtenáře. 
Kromě malířů a sochařů si přijdou 
na své i studenti fotografie, grafického 
designu, multimédií, performance, 
tělového designu, produktového 
designu, environmentu. Pro všechny 
jsou pak knihy z oboru teorie umění, 
filosofie, sociologie a výuky cizích 
jazyků. 
Knihovna FAVU má svoji atmosféru. 
Na návštěvníka dýchne historie 
výtvarného umění. Zmocní se ho 
úcta k velikánům minulosti. Internet 
je možná praktičtější, dostupnější 
a rychlejší, ale je jen virtuální realita. 
Kniha je něco jiného. Je materiální, je 
ji možné potěžkat, má svoji vůni, více 
připomíná to, že i dílo je materiální. 
Knihovna je chrám předků a internet 
ji nikdy nenahradí. 

Historie
Fakulta výtvarných umění Vysokého 
učení technického vznikla v roce 1993 
a v tomtéž roce byla založena pro 
akademické pracovníky a studenty 
Knihovna kabinetu teorií, kde základ 
knižního fondu tvořily dary z Knihovny 
Fakulty architektury a zrušené 
knihovny Svazu čsl. výtvarných 
umělců. 
Současnost

Knihovna nabízí v současné době téměř 
10 000 svazků v českém a převážně 
anglickém jazyce, aktuálně odebírá 
také 28 titulů časopisů. Knihovní 
fond je podle studijních oborů FAVU 
tematicky zaměřen na výtvarné umění, 
přednostně malbu, sochařství, grafiku, 
fotografii, grafický design, produktový 
design Oborově zaměřenou literaturu 
doplňuje výběr publikací z širokého 
spektra humanitních věd. K dispozici 
jsou pro studenty dva počítače 

s přístupem internetem, multifunkční 
kopírka nebo tiskárna. 

Velké stěhování
Na podzim roku 2016 se FAVU VUT 
v Brně přestěhovala na novou adresu 
do areálu na Údolní 53. 
Po čtvrt století existence ve dvou 

různých a nevyhovujících budovách 
tak fakulta konečně našla důstojné 
prostory pro své fungování. Knihovna 
FAVU se nachází v budově U2 
ve třetím patře, ve kterém sídlí děkanát 
a kde se odehrává výuka teoretických 
předmětů. Na setkání s vámi se těší 
knihovnice Edita Mišíková.

Knihovnu můžete navštívit od pondělí 
do čtvrtka v časech 9:00 – 12:00 
a 13:00 – 15:30, v úterý do 17:00.

h t t p : / / w w w. f f a . v u t b r. c z / f a v u /
struktura/knihovna

(em, js)

Knihovna Fakulty 
výtvarných umění 

Věděli jste, že objekt, ve kterém sídlí 
FaVU a který dříve sloužil Ústavu 

soudního inženýrství nebo Fakultě 
elektrotechnické, jsou původně 

Zeměbranecké kasárny arcivévody 
Rainera? Postavené byli v letech 

1894-1896 jako dva téměř identické 
bloky. V roce 1919 zde byly vyčleněny 

teoretické ústavy Lékařské fakulty 
MU a v roce 1920 byl vystavěn 

Anatomický ústav - budova, která 
spojila původní kasárna 

do jednoho objektu.

http://www.ffa.vutbr.cz/favu/struktura/knihovna
http://www.ffa.vutbr.cz/favu/struktura/knihovna
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Ve středu 17. května se koná tradiční 
Den spou na VUT v Brně. Díky 
rektrorskému volnu pro studenty 
i zaměstnance se můžete zúčastnit 

mnoha sportovních akcí, které si pro 
vás připravilo Centrum sportovních 
aktivit VUT. K dispozici jsou otevřená 
sportoviště školy a v plánu jsou 

i jednodenní turistické výlety v okolí 
Brna a v Rakousku. Další pohybové 
a sportovní akce pořádají také 
jednotlivé fakulty, součásti, ústavy 
nebo katedry. Součástí je soutěž 
o Putovní pohár rektora, o kterém 
rozhodne počet aktivních účastníků 
(v roce 2015 jej získala Fakulta strojního 
inženýrství, v roce 2016 Fakulta 
stavební). Podrobnější informace 
můžete získat na www.cesa.vutbr.
cz/aktuality/850-den-sportu-na-
vut-17-5-2017.

V Ústřední knihovně byl nainstalován 
platební terminál. Veškeré transakce, 
které bylo nutno hradit v hotovosti 
tzn. platby za propagační předměty, 
knihy Nakladatelství VUTIUM nebo 
poplatky v knihovnickém systému 
(registrace, poplatek z prodlení), lze 
tedy uhradit platební kartou.

Vědecké identifikátory (např. ORCID 
nebo ResearcherID) jsou důležitým 
pomocníkem pro  jednoznačnou 
identifikaci autorů v odbroném 
publikování. Ústřední knihovna 
ve spolupráci s CVIS připravila možnost 
zadání těchto identofikátorů do vizitky 
na Portále VUT. Na Intraportále 
si autor může jednoduše vložit 
svůj identifikátor služeb ORCID, 
ResearcherID a  Scopus ID. Na vizitce 
se poté objeví odkaz, který zájemce 
přenese na profil autor v dané službě 
a na seznam publikovaných děl.
V současnosti se v Ústřední knihovně 
dokončují informačních a metodické 
materiály, které budou dostupné 
z webových stránek Ústřední 
knihovny. Mají za cíl seznámit autory 
s danou problematikou a případně 
zajistit návody pro práci s jednotlivými 
službami.

DEN SPORTU NA VUT

PLATBA KARTOU
V ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNĚ

VĚDECKÉ IDENTIFIKÁTORYKrátké 
zprávy

Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím i další sborníky, časopisy a články
jsou zdarma dostupné v Digitální knihovně VUT - https://dspace.vutbr.cz/

http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality/850-den-sportu-na-vut-17-5-2017
http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality/850-den-sportu-na-vut-17-5-2017
http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality/850-den-sportu-na-vut-17-5-2017
https://dspace.vutbr.cz/

