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Knihovna Fakulty informa�ních technologií 
 

Knihovna Fakulty informa�ních technologií vytvá�í informa�ní základnu pro 
vzd�lávací, v�deckou a výzkumnou �innost. Zajiš�uje rychlý p�ístup k informacím na fakult� 
tak, aby sloužily pot�ebám vyu�ujících, student� a zam�stnanc� fakulty. 

 
Knihovna se v m�síci zá�í 2004 p�est�hovala do nových lépe situovaných prostor, 

které zajistily uživatel�m lepší p�ístup ke knihovn� a p�íjemn�jší prost�edí ke studiu. Nové 
prostory také umožnily zp�ístupn�ní v�tšiny fondu k volnému výb�ru. Uživatelé mají 
k dispozici 14 klasických studijních míst a 22 studijních míst s osobními po�íta�i ve dvou 
po�íta�ových studovnách. 

 
Knihovna tradi�n� poskytuje svým uživatel�m výp�j�ní, referen�ní a reprografické 

služby. Nov� se knihovna zam��ila také na služby elektronické. Od listopadu 2004 jsou 
v provozu webové stránky knihovny na adrese http://www.fit.vutbr.cz/lib. Krom� základních 
informací o knihovn� a jejich službách, umož�ují webové stránky p�ístup k oborovým 
databázím, k on-line �asopis�m a slovník�m.  

 
Od prosince 2004 se knihovna za�adila se svými záznamy o dokumentech mezi ostatní 

knihovny VUT do souborného katalogu OPAC knihovního systému Aleph500. P�ístup k on-
line katalogu a návody pro p�ístup a vyhledávání je umožn�n rovn�ž prost�ednictvím 
webových stránek knihovny. Provoz knihovny je nyní pln� automatizován. 

 
Pro studenty prvního ro�níku prob�hla p�ednáška Informa�ní výchova, ve které byli 

studenti seznámeni se základní knihovnickou terminologií a s pravidly pro zpracování 
písemných prací. Byly p�edstaveny knihovny VUT, zejména pak služby knihovny FIT.  

 
Za rok 2004 se knihovní fond rozrostl o více než 890 knihovních jednotek. Na konci 

roku byla uskute�n�na dle požadavk� pedagog� a student� obsáhlá objednávka �eských a 
zahrani�ních knih v hodnot� více než 450 tisíc K�. Celkové finan�ní prost�edky na nákup 
fondu v roce 2004 �inily 1 281 231 K�. 

 
 
 
 

Výkaz o knihovn� FIT za rok 2004 
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