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Po letním stěhování byla v září 2019  
otevřena nová knihovna a věříme, že 
většina studentů Fakulty podnikatel-
ské již nové prostory navštívila.
Knihovna se dělí na dvě části - v čás-
ti administrativní, která není běžně 
přístupná, se nacházejí kanceláře za-
městnanců knihovny. Vchod do této 
části se nachází vpravo od hlavního 
vchodu a u dveří je umístěno zvon-
kové tablo, prostřednictvím kterého 
můžete kontaktovat konkrétní za-
městnance.
Druhá část je již běžně přístupná ve-
řejnosti - jedná se o samotný prostor 
knihovny. Za hlavním vchodem je 
umístěn výpůjční pult, kde si můžete 
vypůjčit knihy či vrátit knihy půjče-
né. Zde lze také zakoupit propagač-
ní předměty VUT a dostanete také 
všechny informace, které se týkají 
knihovny.

Součástí knihovny je volný výběr. Ko-
vové regály v přední části jsou určeny 
pro skripta, která jsou řazena dle au-
tora abecedně. V dřevěných regálech 
v zadní části jsou umístěny knihy. Ty 
jsou řazeny do více než 50 tématic-
kých skupin.
Součástí knihovny jsou dvě počítačo-
vé studovny s celkem 38 počítači. V 
roce 2020 plánujeme zakoupit nové 
počítače do první studovny a kapacita 
se tak zvýší na konečných 56 počíta-
čů. V obou studovnách jsou umístěny 
multifuknční tiskárny, na kterých lze 
kopírovat, tisknout z počítačů a také 
skenovat na vlastní USB klíčenky.
Za počítačovými studovnami po levé 
straně najdete 20 studijních míst.
V zadní části jsou asi dva nejvužívaněj-
ší prostory v knihovně - relaxační kou-
tek a týmové studovny.
V relaxačním koutku jsou umístěny 

sedací vaky a dva gymnastické míče, 
takže poskytují idelání místo pro od-
počinek. Můžete zde také využít na-
příklad relaxačních omalovánek.
V chodbě vpravo lze využít týmových 
studoven (jsou pojmenované 1, 2, 
3 a T). Každá studovna má kapacitu  
8 míst a je zde umístěn počítač, mag-
netická tabule a filpchart.
Novinkou je možnost zamluvení tý-
mové učebny na konkrétní čas. Více se 
dozvíte na str. 3 tohoto newsletteru.
Poslední místností, kterou mohou stu-
denti využívat, je studovna o kapacitě 
36 míst, která je využívána pro semi-
náře a přednášky konané v knihovně, 
ale v ostatní dobu je volně přístupná.
Ústřední knihovna je uživatelům ote-
vřena denně od 8 hodin do 18 hodin, 
v lichý týden je v pátek otevřeno pou-
ze do 16 hodin.

(es,js)
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Úvodní slovo

Během letních měsíců se Ústřední knihovna přestěhoval 
a do renovovaných prostor v budově  Fakulty podnikatelské. Toto číslo 
newsletteru bude věnováno převážně představení nových prostor 
a služeb poskytovaných našim uživatelům.

Představení nové 
Ústřední knihovny

Vážení čtenáři,
poslední letošní číslo našeho 
knihovního newsletteru je zde. 
Plánovali jsme vydat v tomto roce 
více newsletterů, ale bohužel to 
nevyšlo - stěhování knihovny a další 
práce s tím spojené nás zaměstnaly 
více než jsme předpokládali. 
Po takřka půlroce provozu Ústřední 
knihovny v nových prostorách ale 
můžeme směle říct, že to stálo za to. 
V tomto čísle vám tak můžeme 
představit nové prostory knihovny 
sídlící v areálu Pod Palackého 
vrchem. Představíme vám novou 
posilu týmu zajišťujícího informační 
vzdělávání, pár novinek v oblasti 
elektronických informačních zdrojů 
nebo možnost zarezervovat si 
týmovou učebnu.
Jako tradičně je prostor věnován 
i tipům na knihy jako ideální vánoční 
dárek.

Pohodové čtení přeje

Martin Fasura
ředitel Ústřední knihovny

Novinky a informace
z knihovního prostředí
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Proč ses rozhodla právě pro 
Ústřední knihovnu?
V Ústřední knihovně můžu dělat to, 
co mě baví nejvíc – učit. Zároveň 
tady mám prostor se toho sama 
spoustu naučit. Velkou roli hrály při 
výběru práce ale taky sympatie. Pří-
jemný kolektiv je pro pracovní poho-
du důležitý a z tohoto hlediska byla 
ÚK rozhodně správná volba!

Mohla bys našim čtenářům krátce 
nastínit tvé předchozí pracovní 
zkušenosti? 
Zkušenosti mám především s vý-
ukou němčiny a latiny. Začala jsem 
doučovat mladší spolužáky už někdy 
na gymnáziu a od té doby jsem vlast-
ně učit nepřestala. Učila jsem v ja-
zykových školách, skupinové kurzy 
i individuální lekce, a později i na uni-
verzitách. V rámci projektů na uni-
verzitě jsem také překládala nebo se 
věnovala katalogizaci prvotisků v Zá-
mecké knihovně v Kroměříži, což byla 
nádherná práce se starými knihami 
přímo v kroměřížském zámku. Kromě 

výuky jsem také vypomáhala na Uni-
verzitě obrany s vytvářením testů pro 
jejich speciální jazykovou zkoušku. 
A zkusila jsem taky rok zákaznického 
servisu v jedné nadnárodní firmě – 
zkušenost to sice byla přínosná, ale 
ten rok stačil víc než dost.

Co tě na učení nejvíce baví?
Je těžké říct, co mě na učení vlastně 
tak baví. Konkrétně výuka jazyků je 
výjimečná v tom, že jazyk je kromě 
předmětu studia hlavně prostřed-
kem komunikace. Proto má učitel 
jazyků velmi dobrou možnost své 
žáky lépe poznat, a to je vždy zajíma-
vé. Na výuce obecně mě hodně baví 
hledání společné cesty – jak studen-
tům danou věc vysvětlit tak, aby ji 
opravdu pochopili, jak je motivovat, 
aby je výuka bavila. Někdy to vyžadu-
je notnou dávku kreativity.

A co tě baví dál kromě učení? Pro-
fesně i ve volném čase. 
Kromě toho, že ráda učím, tak se ráda 
učím. Novým věcem obecně, ale 

hlavně cizím jazykům. Jenže mi chy-
bí čas a asi taky vytrvalost. Seznam 
jazyků, se kterými jsem koketovala, 
je poměrně dlouhý, ale bohužel úro-
veň znalostí není moc hluboká. Snad 
ale postupně budu mít čas se k nim 
vrátit. Jinak miluju hudbu, kdysi jsem 
i hrála na saxofon v kapele, ale teď 
už se na něj jenom práší. No a pak se 
ráda projdu někde v přírodě, trochu 
lezu, zatím jen na stěně, a ráda tancu-
ju. Pohyb je tak nějak potřeba, když 
člověk většinu času sedí u stolu.

Víme o  tobě, že jsi studentkou 
doktorského studia na  FF UPOL, 
myslíš, že znalosti z tohoto studia 
zúročíš také na poli informačního 
vzdělávání? 
Určitě ano. Vzhledem k tomu, že tady 
mám na starosti hlavně doktorandy, 
je to pro mě výhodou. Samozřejmě 
přináší doktorské studium na filozo-
fické fakultě do určité míry jiné výzvy 
než studium na VUT, přesto si myslím, 
že se umím docela vžít do situace 
zdejších doktorandů. Jednak v tom, 
co od studia informačního vzdělá-
vání očekávají a potřebují, jednak 
v tom, co doktorské studium obecně 
obnáší, jak se bojuje s časem apod. 
Co se týče konkrétně studia německé 
lingvistiky, popř. latinské filologie, od-
tud tady asi znalosti příliš nezúročím. 
Leda by snad někdo potřeboval po-
moct s orientací v německých zdro-
jích. V tom případě ráda pomůžu.

Na co se těšíš? Čeho se naopak bo-
jíš? 
Rozhodně se těším na přímou výuku. 
A taky se těším, co všechno nového 
se naučím a na možnost být kreativ-
ní. A čeho se bojím – to radši prozra-
zovat nebudu.

(ja,es)

Otázky Janě Adamusové, nové posile týmu informačního vzdělávání, 
pokládala Eva Sedláková.

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI
JANA ADAMUSOVÁ

MARTINA DRABANTOVÁ
MARTIN FASURA
EVA SEDLÁKOVÁ

JAN SKŮPA

Rozhovor s Janou 
Adamusovou

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ
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Rezervační systém pro týmové 
učebny

EBSCO - zlepšení vyhledávání
EBSCOhost ve vyhledávacím okně au-
tomaticky generuje přesnější výsledky 
vyhledávání rešeršního dotazu. Nově 
jsou k dispozici sofistikované mapo-
vací technologie pro hledání ekviva-
lentů napříč odbornými hesláři, které 
zpřesňují vyhledávání a předkládají 
výsledky, který by jinak zůstaly bez po-
všimnutí.

EMERALD - nové rozhraní
Od července 2019 je databáze Emerald 
přístupná na nové, modernější platfor-
mě. Na stránkách Ústřední knihovny 
(https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databa-

ze/emerald) jsou všechna nastavení 
pro přístup aktualizována. Doporuču-
jeme zkontrolovat a případně nahradit 
již dříve uložené záložky.

JoVE - zkušební přístup
Do 31. 12. 2019 má VUT přístup k vy-
braným sekcím videí, která jsou za-
měřena na interaktivní výuku základů 
biologie. Přístup: www.jove.com/core. 
Více informací na stránkách Ústřední 
knihovny https://www.vutbr.cz/uk/
aktuality-f29435/zkusebni-pristup-k-
-videim-jove-core-bio-d189651.

(md)

Novinky v elektronických zdrojích

Rozšiřujeme své služby na poli in-
formačního vzdělávání! Nově bu-
dou pod záštitou Ústřední knihovny 
na Fakultě podnikatelské probíhat 
e-learningové kurzy informační gra-
motnosti. Cílovou skupinou se zde 
stali studenti 1., 2. a 3. ročníku v ba-
kalářských programech Procesní 
management a Ekonomika podniku. 

Cílem kurzů je, aby studenti dokáza-
li efektivněji pracovat s informacemi 
a zároveň se naučili některé měkké 
dovednosti (time management, kre-
ativní techniky, organizace informa-
cí, efektivní čtení), které jim mohou 
usnadnit nejenom samotné studium, 
ale prospět i v osobním životě a pro-
fesní sféře. 

Pokud máte zájem o kurzy či školení 
v této oblasti, neváhejte kontaktovat 
naše specialistky informačního 
vzdělávání Janu Adamusovou 
(adamusova@vut.cz) nebo Evu 
Sedlákovou (sedlakova@vut.cz).

(ja,es)

Nové kurzy informační gramotnosti

Na začátku listopadu Ústřední 
knihovna spustila rezervační systém 
týmových učeben, které jsou určeny 
studentům a zaměstnancům VUT. 
K rezervaci slouží stránka https://
www.vutbr.cz/uk/tymovky, kde lze 
najít vše, co uživatelé potřebují - ka-
lendář obsazenosti, podmínky uží-
vání a návod k vytvoření rezervace. 
Učebny je možné zarezervovat ma-
ximálně na 4 hodiny, aby se v nich 
mohlo prostřídat co nejvíce skupin. 
Rozpis obsazenosti učeben pro daný 
den naleznete nejen online, ale je 
také umístěn u výpůjčního pultíku při 
vstupu do knihovny.

(es,js)
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VUT pořádalo konferenci Bibliotheca 
academica
23. a 24. října měla Ústřední knihov-
na tu čest spolu s Asociací knihoven 
vysokých škol a VUT v Brně organizo-
vat konferenci Bibliotheca academi-
ca 2019. Akci předcházel úterní do-
provodný program, kdy se účastníci 
mohli vydat na představení Morava 
360 do brněnské hvězdárny, prohlíd-
ku vily Stiassni nebo do atomového 
krytu 10-Z.

Středeční program zahájila předsed-
kyně výkonného výboru AKVŠ Hana 
Landová. Dopoledne bylo věnová-
no zejména bibliometrii, účastníci si 
však mohli poslechnout také krátké 
představení projektů podpořených 
z Fondu podpory zahraničních cest 
nebo sponzorské prezentace. Odpo-
lední program zahrnoval workshopy 
z oblasti marketingu, predátorských 
časopisů a poskytování zpětné vaz-
by. Po sdílení zážitků z workshopů 
se účastníci přesunuli na Fakultu 
stavební, kde následovala exkurze v 
Knihovnickém a informačním cent-
ru FAST. V prostorách fakulty se pak 
ve večerních hodinách konal také 
společenský večer, který sloužil k utu-

žování a navazování nových mezikni-
hovních vztahů.
Čtvrteční prezentace odstartovaly 
hned dva na sebe navazující příspěv-
ky knihovníků z Univerzity Palackého 
v Olomouci. Účastníky konference 
seznámili s jejich e-learningovým 
kurzem, ale také procesem budová-
ní a zútulňování knihovních prostor. 
Kromě odborných přednášek zazněl 
příspěvek Františka Vorla z Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, 
který se věnoval dobročinnému pro-

jektu Srdce za knihu. V roce 2020 
proběhne tento projekt v celostát-
ním měřítku, takže bude mít každá 
knihovna šanci se zapojit.

Letošní Bibliotheca academica měla 
rekordní návštěvnost – do prostor 
Auly profesora Braunera na Fakul-
tě elektrotechniky a komunikačních 
technologií, kde akce probíhala, se 
sešlo 199 účastníků. Budeme se těšit 
na příští ročník v Liberci! 

(es)
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Představení Ústřední knihovny

Pohled od hlavního vchodu do knihovny. V přední části vpravo vidíte část výpůjčního pultu s počítačem na vyhledávání 
ve fondu. Vlevo jsou vchody do počítačových studoven. Na konci chodby vlevo se pak nachází relax koutek. 

Hlavní chod do knihovny obstarávají automaticky otevírané dveře. Napravo od nich dále na chodbě je vstup k zaměst-
naneckým kancelářím.
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V nových prostorách se nacházejí hned dvě počítačové studovny, první je vybavena 18 počítači a druhá 20 počítači. 
V obou studovnách je umístěna multifunkční tiskárna, která umožnuje tisk z počítačů, kopírování a skenování na vlastní 
USB paměti. Z obou učeben je výhled do vnitrobloku budovy. 
Kromě počítačových studoven jsou počítače umístěny i u výpůjčního pultu, kde lze rychle a jednoduše prohledávat 
knihovní fond pomocí discovery systému Primo.
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Pohled směrem k hlavnímu vchodu. Prostory volného výběru lemují oranžové vozíky, na které uživatelé vracejí knihy 
z regálů.

Studentům jsou zde k dispozici skripta i odborná literatura z fondu Fakulty podnikatelské. Ta je rozdělena do více než 50 
tematických skupin, ve kterých jsou knihy řazeny podle přírůstkových čísel. Skripta jsou řazena podle autora abecedně. 
V knihovně najdete i část fondu Ústřední knihovny, rozdělená podle oborů. 
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V zadní části knihovny se nachází tři týmové studovny, jedna specializovaná týmová studovna (v budoucnu se zde plá-
nuje umístit například 3D tiskárna) a studovna s datovým projektorem. 

Jsme rádi za pozitivní zpětnou vazbu od studentů na nově vybudovaný relaxační koutek. „Něco takového tady chybělo, 
odpočívat na stolech nebylo nejpohodlnější.“ V relaxu na návštěvníky čeká 11 sedacích vaků, antistresové omalovánky, 
volné papíry, propisky a pastelky.
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Studovna slouží nejen k výuce a přednáškám, které Ústřední knihovna pořádá. Studovna je většinou volně přístupná 
studentům a nabídne tak dalších 36 míst ke studiu.

Týmové studovny jsou vybaveny počítačem, magnetickou tabulí a flipchartem. Jsou určeny pro 8 osob, ale není pro-
blém si po domluvě přenést z prostor knihovny více židlí.
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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

Velká kniha vánočních detektivek 
a záhad
Pokud máte v rodině čtenáře klasic-
kých detektivek, mohla by mu úsměv 
na tváři vykouzlit právě tato knížka. 
Jak už název napovídá, všechny pří-
běhy spojuje atmosféra vánoc. Cel-
kem se jich v knize nachází 25 a po-
chází z dílny předních autorů jako 
Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, 
Ed McBain a dalších. Kniha má spe-
ciálně vybrané písmo, takže se bude 
dobře číst i vašim babičkám. 

Nejlepší víkend
Bestseller od Patrika Hartla na Vá-
noce jistě potěší milovníky pozitivní 
a odpočinkové četby, u které ne-
musí příliš přemýšlet nad postavami 
a dějovou linií. Vnořte se do příběhů 
skupinky přátel, která touží během 
nového roku po životních změnách. 
Hertl v knize představuje reálné situ-
ace, se kterými se může běžně setkat 
každý z nás – to vše s lehkou nadsáz-
kou a humorem. A pro ty, kteří pre-
ferují moderní formáty dnešní doby, 
máme skvělou zprávu. Kniha je do-
stupná také v audio-podobě. 

Stalingrad
František Kotleta se po čtvrté vrací 
k sérii Bratrstvo krve. Hlavního hrdi-
nu Jana Bezzemka zastihneme v roce 
1942, kdy právě zuří válka o Stalin-
grad, v níž Rusko očividně prohrává. 
Na německé straně totiž stojí vylep-
šní vojáci... František Kotleta má svůj 
styl, který není vhodný pro každého 
milovníka fantasy, ale své fanoušky 
jistě potěší :-)

(md,es)

Všechny tipy na knižní vánoční dárky  
naleznete ve sdíleném adresáři Citace PRO:
https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/ogPBucz7


