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V roce 2005 se knihovna Fakulty informa�ních technologií snažila zajiš�ovat kvalitní 
knihovnicko-informa�ní služby svým �tená��m a podporovat tak studijní a 
v�deckovýzkumnou práci na fakult�. 

 
Akvizi�ní �innost byla tradi�n� zam��ena na dopl�ování informa�ních dokument� 

nákupem i dary. V roce 2005 bylo zpracováno celkem 150 požadavk� na nákup odborné 
literatury a odborných periodik v celkové hodnot� 1 264 213 K�. Knihovna zpracovala v 
pr�b�hu roku 2005 celkem 1 111 nových knihovních jednotek. Rozší�ila tak informa�ní 
fond fakulty na 8300 knihovních jednotek a 55 titul� �asopis�. Pro �tená�e byla zajiš�ována 
provozní doba knihovny, studovny a po�íta�ové studovny 43 hodin týdn�. Bylo 
zaregistrováno 8079 výp�j�ek z fondu knihovny FIT a zajišt�no 88 meziknihovních a 
mezinárodních výp�j�ek pro zam�stnance FIT. 

 
V pr�b�hu roku prob�hlo n�kolik d�ležitých událostí v knihovn� FIT. V lednu 2005 

jsme p�ešli na pln� automatizovaný provoz výp�j�ek prost�ednictvím knihovního systému 
Aleph. Knihy byly opat�eny �árovými kódy. Bylo také zprovozn�no online prodlužování knih 
pro uživatele v systému Aleph. Do knihovny byl zakoupen elektromagnetický systém ochrany 
knih Gateway EM 700 plexi a knihy byly opat�eny bezpe�nostními etiketami.  

 
Jako každoro�n� prob�hly pro studenty prvního ro�níku informativní p�ednášky o 

knihovnické terminologii, knihovn� FIT a ostatních knihovnách VUT. V letním i zimním 
semestru byly uspo�ádány dv� prodejní akce po�íta�ové literatury za výhodné ceny pro 
studenty a zam�stnance FIT.  

 
V zá�í 2005 byly schváleny nové p�edpisy v knihovn� FIT – knihovní �ád a ceník 

služeb – a následn� zahájeno vybírání poplatk� za pozdní vrácení knih. V pr�b�hu celého 
roku probíhala jednání s architekty o rekonstrukci a rozší�ení prostor pro knihovnu FIT, která 
bude probíhat od �ervna 2006 do �íjna 2007. 

 
 

Finance na nákup knih v roce 2005 
�eské knihy 130 837 K� 
Zahrani�ní knihy 628 083 K� 
Knihy hrazené z grantu 285 614 K� 
Celkem 1 044 534 K� 

 
Finance na nákup �asopis� v roce 2005 

�eské �asopisy 10 714 K� 
Zahrani�ní �asopisy 208 962 K� 
Celkem 219 679 K� 

 
Výp�j�ky v roce 2005 

Po�et registrovaných výp�j�ek 8079 
Po�et MVS a MMVS 88 
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