Ús t řední k n ih ovn a vám p ři n á ší :

Newsletter
Novinky a informace
z knihovního prostředí

Informační vzdělávání
v Ústřední knihovně
Informační vzdělávání má na VUT dlouhou tradici. Připravili jsme
pro Vás sérii článků, které vám přiblíží, jaké aktivity na tomto poli
probíhají, co chystáme do budoucna apod.
Již od roku 2006 je Ústřední
knihovna
pomyslným
centrem
pro informační vzdělávání na VUT
v Brně. Studenti absolvují kurzy
informační gramotnosti vyučované
prostřednictvím
e-learningového
systému Moodle pod vedením
pracovníků ÚK. Povinnost účasti
na této výuce se na fakultách liší –
např. na Fakultě chemické je pro
všechny studenty povinnou součástí
předmětu Chemická informatika,
zatímco na Fakultě informačních
technologií má formu volitelného
předmětu, který je postaven zcela
samostatně.
Jádro kurzů je však pro všechny
účastníky
stejné.
Znalost
základních informačních institucí,
vyhledávání v odborných zdrojích či
hodnocení informací je nezbytným
předpokladem nejen pro oblast
studia, ale také pro sféru osobní.
V současnosti tyto kurzy probíhají
na všech úrovních vzdělávání, tedy
na
bakalářském,
magisterském
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i doktorském programu. V tomto
čísle si blíže představíme kurzy
bakalářské. V dalších číslech časopisu
vás seznámíme se vzděláváním
magistrů a doktorandů. Dále vám
přiblížíme výzkumy, které již v rámci
kurzů proběhly, ale také ty, které jsou
do budoucna plánovány.
Současní bakaláři
Přestože úroveň znalostí díky vývoji
informačních
a
komunikačních
technologií stoupá, stále není
u všech studentů, kteří přicházejí
z různých středních škol, jednotná.
Z tohoto důvodu jsou kurzy
informační gramotnosti na většině
fakult zařazeny hned do prvního
semestru v bakalářském studiu.
V jarním semestru 2018 probíhají
na Fakultě výtvarných umění
a na Fakultě architektury. Obě fakulty
jsou specifické svým zaměřením
na uměleckou oblast – z toho důvodu
je jim náplň kurzu přizpůsobena.
Citace ustoupily kreativním technikám

1. ČÍSLO
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
do rukou nebo spíše na obrazovky
Vašich monitorů či mobilních
zařízení se Vám dostává letošní
první číslo knihovního Newsletteru.
V loňském roce byl dán prostor
fakultním knihovnám, aby přiblížily
své fondy a služby pro uživatele.
Další knihovny budou následovat
tento rok. V aktuálním čísle se
představí Knihovna FA. Nově jsme
pro Vás zařadili rubriku knižních
tipů, kde se dozvíte o knihách, které
si můžete půjčit v knihovnách VUT.
Zajímavé jsou články o novinkách
v elektronických databázích či
o situaci na poli otevřeného
přístupu.
Vyslechli jsme také našeho kolegu,
vedoucího Areálové knihovny FEKT
Filipa Kaňka a vězte, že se nedozvíte
jen o knihovně :)
Příjemné čtení přeje
Martin Fasura
ředitel Ústření knihovny
učení či oborovým online zdrojům, ze
kterých se studenti mohou inspirovat
či svá díla prezentovat.
Změny k lepšímu
Novinkou
oproti
předchozím
semestrům je ústup od online testů,
které byly nahrazeny praktickými
úkoly. Ty na rozdíl od testů prokážou
skutečné znalosti studentů, nikoli
pouze schopnost v omezeném
čase vyhledávat ve studijních
materiálech. Dále jsou účastníkům
nově zpřístupněny dvě varianty úkolů,
ze kterých studenti mohou vybírat
ten, který je pro ně lépe uchopitelný.
Do těchto variant byly zařazeny úkoly
typu eseje či referát, aby se studenti
rozepsali před tvorbou závěrečných
prací, jejichž teoretické části jsou pro
ně často náročné.
Obě novinky vycházejí z požadavků
studentů, které byly vysloveny v rámci
dvou realizovaných výzkumů. O těch
ale až v dalším čísle newsletteru.
(es)
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Knižní tipy z Ústřední
knihovny

Nabídka

Naučte (se)
citovat

Velmi aktuálním problémem jsou dezinformace a tzv. fake news.
Toto téma nenecháváme bez povšimnutí, a proto jsme pro vás
vybrali tři publikace, které naleznete v našem fondu a které rozhodně
stojí za přečtení. Každá z nich se zaměřuje na trochu jiný aspekt
dezinformací, navzájem se tak hezky doplňují a pomáhají se v této
problematice vyznat.
Erik Tabery: Opuštěná společnost:
Česká cesta od Masaryka po Babiše
Kniha šéfredaktora Respektu se věnuje
Čechům a jejich cestě od demokracie
k totalitě a zpět. Aktuální hrozby
vsazuje do historických souvislostí,
neboť z historie a minulých omylů
se lze poučit a zavčas rozpoznat
nebezpečí, která naší demokracii hrozí.
Autor ukazuje, jak se rodí populismus,
konspirační teorie a pomáhá odhalit
totalitní tendence a vybízí k aktivitám,
které mohou těmto hrozbám zabránit.
Pokud zůstaneme pasivní, snadno
můžeme o svou svobodu a možnosti,
které máme, přijít. Věříme, že přečtení
této knihy vás motivuje k aktivní
obraně svobody a demokratických
institucí.
Miloš Gregor, Petra Vejvodová
a Zvol si info: Nejlepší kniha
o fake news, dezinformacích
a manipulacích!!!
Publikace věnovaná fake news
a dezinformacím je velmi čtivě
napsaná. Autoři nám
pomáhají
pochopit,
p r o č
nejsme

k dezinformacím imunní. Kromě
limitů naší mysli publikace seznamuje
s rozšířenými druhy dezinformací
a technikami manipulace. Znalost
vlastních limitů a jednotlivých hrozeb
nám může pomoci se jim úspěšněji
bránit. Autoři nabízí také konkrétní
doporučení a tipy.
Petr Nutil: Média, lži a příliš rychlý
mozek: Průvodce postpravdivým
světem
Zatím nejnovější publikací k tomuto
tématu, kterou v knihovně naleznete,
je kniha Petra Nutila Média, lži
a příliš rychlý mozek: Průvodce
postpravdivým světem. V první
části nám autor pomáhá pochopit,
proč se dopouštíme různých
myšlenkových omylů, co nás k nim
vede, přičemž se zaměřuje především
na společenské faktory, čímž krásně
doplňuje předchozí knihu. Kniha je
plná konkrétních příkladů, ke kterým
tyto skupinové omyly vedou. Můžete
se díky ní například stát úspěšným
věštcem. Druhá část knihy je
věnována mediální gramotnosti vysvětluje, o co se jedná a proč je
důležitá. Seznamuje nás mj. s principy
a nástroji propagandy a ukazuje
konkrétní hybridní hrozby, které
v České republice hrozí. Nezapomíná
také na rady a tipy, jak těmto rizikům
čelit.
Věříme, že přečtení některé z těchto
knih vám pomůže se orientovat
v záplavě informací, které jste
každodenně vystaveni a že znalost
vlastních či společenských limitů vás
motivuje k aktivní práci na rozvoji
svého kritického myšlení, mediální
gramotnosti a občanského života.
(hj)

Všichni jistě znáte citační manažer
Citace PRO, o kterém jsme zde
psali již v některém z minulých čísel
newsletteru. Pro to, aby se vám co
nejlépe citovalo, zakoupila nyní
Ústřední knihovna elektronickou
verzi knihy Naučte (se) citovat.
Přístup k ní je tak zdarma všechny
studenty i zaměstnance VUT.
Kniha, kterou napsali Martin
Krčál a Zuzana Teplíková, se
věnuje problematice citování
a plagiátorství, získáte také přehled
o citačním software a spousty
praktických příkladů citování
jednotlivých dokumentů. Druhá
část zaujme především učitele
či lektory, protože se zabývá
možnostmi výuky citování.
Plný text elektronické knihy je
dostupný v aplikaci Pablikado,
kterou vyvinula stejná společnost
jako úspěšný citační manažer.
Jaké funkce Pablikado nabízí?
Pablikado je aplikace, přes
kterou můžete číst časopisy
či knihy z nabídky Pablikada.
K obsahu můžete přistupovat
ve webovém rozhraní nebo přes
aplikaci pro systém Android.
Obsah si můžete stáhnout či
zakoupit na webové stránce
www.pablikado.cz a v aplikaci
se zobrazí i plné texty, které si
přiložíte k záznamu v Citace PRO.
Kromě pouhého čtení můžete
v aplikaci vytvářet poznámky,
podtrhávat či zvýrazňovat text,
případně přímo do textu kreslit
a psát.
(js)
NEWSLETTER VYDÁVÁ
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VUT V BRNĚ
ADRESA: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
EMAIL: info@lib.vutbr.cz
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Představuje se
Knihovna Fakulty architektury
Knihovna Fakulty architektury patří
co do velikosti k těm menším, přesto
si co do rozmanitosti fondu nezadá
s knihovnami mnohem většími.
Ve fondu je uloženo na 23 000 knih
a časopisů. Z toho přes 6 000 se nachází
ve volném výběru. Pestrost fondu je
znát nejen v šíři zastoupených oborů
(najdete zde publikace z architektury,
urbanismu, umění, stavebnictví,
krajinné
architektury,
historie,
geografie a dalších), ale i ve stáří
publikací a jazykové různorodosti.
Na své si zde přijde milovník dějin
architektury a umění, který může
listovat v historických knihách
a časopisech často i 150 let starých,
obdivovatel vyhlášeného brněnského
funkcionalismu i modernista toužící
po poznání současné japonské
architektury.
Díky pravidelným zasedáním knihovní
rady a zájmu jejích členů se daří
udržovat fond aktuální, vyvážený
vzhledem k jednotlivým vyučovaným
oborům a obohacený i o mnohé
netradiční tituly. Každoroční nákup
literatury je z větší části realizován
ze zahraničí. Z tohoto důvodu je
knihovna FA často jedinou v České
republice, kde si lze publikaci zapůjčit.
Další z předností knihovny je i rozsáhlá
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sbírka nejen českých, ale i zahraničních
odborných časopisů, které se snaží
zachytit trendy v architektuře napříč
světem. Počátky těchto sbírek sahají
v některých případech až k přelomu
19. a 20. století.
Knihovní fond je ve studovnách
řazen dle oborů, publikace uložené
ve skladu rádi vyhledají pracovníci
knihovny. Na výběr je z odborných
monografií, časopisů, vysokoškolských
učebnic, skript, disertačních prací,
katalogů a sborníků.

Metodickým
centrem
moderní
architektury v Brně a Knižnicou Fakulty
architektúry STU v Bratislavě.
Knihovnu můžete navštívit ve všední
dny:
pondělí-čtvrtek: 9:00-18:00
pátek: 9:00-14:00
Změny v otvírací době a další
aktuality naleznete na webu knihovny
a na Facebooku.
https://knihovna-fa.webnode.cz/
(ah)

Svým uživatelům knihovna nabízí:
• absenční a prezenční výpůjčky
• meziknihovní a mezinárodní
meziknihovní výpůjční služby
• 61 studijních míst
• 6 stolních počítačů s přístupem
k internetu
• 2 skenery
• 1 kopírku
• Wi-Fi připojení
Knihovna je otevřena nejen všem
studentům a zaměstnancům VUT,
ale i odborné veřejnosti, ať už jde
o architekty, urbanisty, umělce
nebo
památkáře.
Dlouhodobě
spolupracuje s knihovnami Ústavu
územního rozvoje a Moravské galerie,
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Otevřený přístup a jeho praktické
uplatnění na VUT v Brně
Otevřený přístup je dlouhodobě
podporovaný jak Ústřední knihovnou,
tak VUT. Již v roce 2013 byla
podepsána Berlínská deklarace, kterou
VUT v Brně dalo veřejně najevo svou
podporu. Od roku 2014 lze každý rok
využít finanční podpory na zaplacení
poplatků za publikování v režimu
Open Access.
V lednu 2018 vstoupil v platnost
Pokyn č. 4/2018, který aktualizoval
Deklaraci institucionální politiky
Open Access na VUT v Brně. Nově
zde byly zakotveny povinnosti, které
VUT přibližují současným trendům
otevřeného přístupu ve vědeckém
publikování. Pro články v odborných
časopisech a příspěvky ve sbornících
nyní platí, že autor musí vložit plný
text do informačního systému VUT,
a pokud to nakladatel umožnuje,
měl by plný text také zveřejnit
v institucionálním repozitáři (Digitální
knihovna VUT) tak, aby byl dostupný
všem.
Proč být otevřený?
Předně je dobré si uvědomit, že
otevřenost článkům přináší širší
publikum, vyšší využití, čtenost
a v neposlední řadě také možnou
vyšší citovanost. Evropská unie
dlouhodobě prosazuje, aby vědecké
výsledky tvořené z veřejných peněz
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byly veřejně dostupné, postupně
se k ní přidává i Česká republika,
např. schválením Národní strategie
otevřeného přístupu k vědeckým
informacím ČR na léta 2017–2020.
Povinnost ukládat plné texty, kterou
již zakotvily i některé další české
univerzity, také nijak neomezuje
autory v tom, kde mohou publikovat.
Pokud nakladatel zveřejnění plného
textu v repozitáři neumožnuje,
v repozitáři otevřeně přístupný daný
text jednoduše nebude.
Nakladatelé a otevřený přístup
V současnosti většina světových
nakladatelství
otevřený
přístup
podporuje a plné texty do repozitářů
vkládat umožnuje. U českých
vydavatelů není otevřený přístup
samozřejmostí, ale často s uložením
do repozitáře souhlasí, jen informace
nemají uvedené na svých stránkách.
Odhaduje se, že až 80% časopiseckých
článků lze vložit do repozitářů. Bohužel
se potvrzují zkušenosti ze zahraničí
– pokud politika není mandatorní
a vkládání není povinné, dobrovolně
uloží článek pouze zlomek autorů.

Od obav z přílišné administrativy nebo
složitého procesu zveřejnění až po to,
zda jsou všechna díla dostatečně
kvalitní na to, aby byla publikována
v institucionálním repozitáři.
Pokud tedy pátráte, jak zajistit otevřený
přístup i svému článku, nejlépe je
prostudovat webovou prezentaci
časopisu či licenční ujednání, které by
autor měl před publikací podepisovat.
Ústřední
knihovna
samozřejmě
poskytuje veškerou podporu v této
problematice – např. informacemi
na stránce www.vutbr.cz/openaccess.
Pro všechny, kdo mají o problematiku
otevřeného přístupu zájem, můžeme
doporučit knihu Otevřený přístup
k vědeckým informacím, kterou vydalo
Nakladatelství VUTIUM a je dostupná
nejen ve všech fakultních knihovnách,
ale také zdarma v elektronické podobě
v Digitální knihovně VUT.
(js)

Aktuální situace
Po schválení Pokynu č.4/2018 se
rozhořela debata, do jaké míry by
měla být povinnost stanovena.
květen 2018 - Knihovní newsletter

Rozhovor s Filipem Kaňkem,
vedoucím Areálové knihovny FEKT
Filipe, ty jsi již řadu let vedoucím
Areálové knihovny FEKT. Co přesně
práce vedoucího fakultní knihovny
obnáší?
Jsem vedoucím knihovny již od 2004.
Práce vedoucího knihovny je spíše
úřednickou než knihovnickou. Jako
vedoucí zajišťuji chod knihovny
po stránce ekonomické a provozní,
tzn. že mám na starosti, aby byl zajištěn
přísun „čerstvé” a aktuální literatury,
aby ve studovně fungovalo vše co má
a v neposlední řadě, aby uživatele měl
kdo obsloužit.
Návštěvníci knihovny Tě mohou
často potkat i za výpůjčním pultem,
co obnáší tato práce? Co tě na práci
v knihovně nejvíce baví?
To, že sedím za výpůjčním pultem,
tak to je asi jediné, co se z mé práce
dá nazvat knihovnickou. Tato činnost
mě celkem baví, jednak proto, že si
odpočinu od faktur a objednávek,
a také pro to, že přijdu do kontaktu
s našimi čtenáři.
Setkal ses někdy s nějakým
zajímavým
dotazem
či
požadavkem? Která ze služeb
knihovny je nejvyužívanější?
S nejzajímavějším požadavkem kdysi
přišel jeden student, když nás žádal,
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zda bychom mu neuvařili kávu. Prý
celou noc nespal a jde na zkoušku.
Bohužel tento požadavek jsme
nebyli v daný okamžik schopni splnit.
A nejvyužívanější službou naší
studovny je určitě tisk. Měsíčně
průměrně vytiskneme přes 10 tisíc
stránek.
Plánujete
nějakou
novou
zajímavou službu knihovny pro
studenty a akademiky? Je možné
ve vaší knihovně nalézt i beletrii?
V knihovně T12 provádíme vazby
diplomových a bakalářských prací.
V blízké budoucnosti chceme tuto
službu rozšířit i o potisk předních
desek. Dále uvažujeme, že bychom
pro naše studenty pořídili 3D tiskárnu
pro tisk jejich „výtvorů” do výuky.
Součástí naší knihovny je i knihovna
beletrie, bohužel je momentálně
přístupná pouze zaměstnancům
fakulty, ale do budoucna uvažujeme
zpřístupnit ji všem čtenářům.
Filipe, vím o Tobě, že jsi také
velkým fanouškem železnic, můžeš
nám něco prozradit o tom, jak se
tomuto koníčku věnuješ?
Ano, mám takovouto „diagnózu”.
Od dětství mne lákala železnice
jako celek. Dříve jsem své představy

realizoval pomocí modelové železnice
H0 z NDR, posléze jsem přešel na větší
železnici v měřítku 1:1. Ale protože
velká železnice je opravdu velká, tak
jsem se soustředil na úzkorozchodné
dráhy a momentálně působím
ve spolku Muzeum průmyslových
železnic, který provozuje turistickou
úzkorochodnou železnici ze Zbýšova
u Rosic do Zastávky u Brna
Chystáte v MPŽ nějakou zajímavou
akci, na kterou je možné naše
čtenáře pozvat?
Nejbližší akcí na naší železnici bude
zahájení muzejní sezóny a muzejní
noc, která se bude konat v sobotu 19.
května. A další neméně zajímavou akci
bude modelářský den 16. června, kdy
si návštěvníci mohou prohlédnout
nejen „velké” lokomotivy, ale bude e
u nás konat i výstava modelů železnic.
Pokud by se chtěli čtenáři dovědět
něco více, tak ať naštíví web Muzea
průmyslový železnic na adrese www.
mpz.cz.
(fk,hj)
Filip
Kaněk
jako
strojvedoucí
na pravidelné Mikulášské jízdě v Muzeu
průmyslových železnic ve Zbýšově.
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Novinky v elektronických
informačních zdrojích
Národní technická knihovna připravila
na letošní rok pro instituce zapojené
do časopiseckých konsorcií novinku
v podobě možnosti přístupu
do rozsáhlých kolekcí e-knih
čtyř
významných
zahraničních
poskytovatelů elektronického obsahu
- konkrétně se jedná o e-knihy
na platformách Elsevier, Springer,
Taylor & Francis a Wiley.
Kromě kolekce e-knih od vydavatelství
Springer, která již byla zakoupena, se
jedná o akvizici v režimu následného
výběru konkrétních titulů - celý rok
je zpřístupněno více titulů (většinou
celé tematické kolekce), než kolik
by pokryla již uhrazená částka.
Celkem se jedná o více než 15 tisíc
titulů. Na konci roku si pak kupující
vybere konkrétní tituly v hodnotě
uhrazených peněz, které zůstanou
dále součástí jeho fondu (v režimu
trvalého nákupu) a zbytek kolekce
přestane být dostupný.
Podmínky zpřístupnění a následného
užívaní e-knih jsou obdobné jako
u časopisů a vycházejí z konkrétní
licenční smlouvy. Přístup je umožněn
z počítačů v síti VUT. Plné texty jsou
většinou k dispozici přímo online i jako
pdf soubory bez dalších softwarových
omezení.
Aktuálně je připravován nákup
dalších souborů elektronických knih
od vydavatelství IOP Publishing

Krátké
zprávy
NOVINKY V PRODEJI
PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ
Od března jsou v Ústřední knihovně
na rektorátě k dostání nová trička
z jarní kolekce, které si zamilovali
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(zaměřené na fyziku), Emerald
(management a marketing) a ICE
Publishing (stavebnictví).
SAE Digital Library
Na jaře letošního roku byl dojednán
přístup do prestižní databáze SAE
Digital Library. Platforma SAE MOBILUS
zahrnuje více než 100 000 plných
textů pokrývajících širokou škálu
technologií, které se týkají těchto
odvětví: letectví, automobilového
průmyslu a užitkových vozidel.
Dostupné jsou technické listy a články
od roku 1998 do současnosti. Přístup
a další informace najdete na https://
www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/sae.

nejen studenti. Na výběr jsou 4
barevné varianty ve velikostech XSXXL. Dalšími novými předměty jsou
například oblíbené hadrové batůžky
nebo hrníčky. Propagační předměty
lze zakoupit v otevírací době Ústřední
knihovny v budově Rektorátu
(Antonínská 1).

JAK SE BRÁNIT
FAKE NEWS?
V knižních tipech z Ústřední knihovny
jsme vám představili novou knihu
o fake news, kterou si nově můžete
v Ústřední knihovně vypůjčit. U fake
news zůstaneme i nadále, a to sice
s projektem FaktCzech, na který
bychom vás rádi upozornili. Projekt
vznikl v loňském roce v rámci kurzu
pro studenty žurnalistiky. Jeho cílem je

ICE Publishing
Databáze obsahuje 30 odborných
časopisů zaměřených na stavební
inženýrství, konstrukce, materiálové
vědy a další. Dostupná je pro celé VUT.
Institute of Civil Engineers vydává
prostřednictvím
ICE
Publishing
odborné časopisy, které zaujmou
nejen zájemce z Fakulty stavební, ale
i z Fakulty strojního inženýrství, Fakulty
chemické a dalších. Přístupné jsou
aktuální ročníky a archivy až do roku
2003.
Podrobné
informace
naleznete
na adrese https://www.vutbr.cz/uk/
eiz/databaze/ice.
Všechny zdroje jsou vyhledatelné
v systému Primo.
(mf, js)
informovat o možnostech rozpoznání
zmanipulovaných fotografií, videí či
informací. Na webových stránkách
(http://www.factczech.cz/) naleznete
videolekce, články, odkazy a návody,
jak takové manipulace ověřit.
Pro odhalování fakt news máme ještě
jeden typ. Slyšeli jste už o MindBrelle?
Jedná se o nástroj navržený pro sociální
síť Facebook. Pod každým příspěvkem
a stránkou se uživatelům objeví
informace, zda uživatel nebo stránka
sdílí důvěryhodný či rizikový obsah,
anebo nese vysoké riziko, že její obsah
je plný dezinformací. Více informací
naleznete pod následujícím odkazem:
http://manipulatori.cz/mindbrellanovy-nastroj-dezinformacim-nejenvase-rodice/
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