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Knihovna Fakulty informa�ních technologií 
 

Kvalitním poskytováním knihovnicko-informa�ních služeb od výp�j�ek literatury, 
referen�ních služeb, online služeb až k zajiš�ování meziknihovních výp�j�ních služeb 
knihovna významn� podporovala studijní a v�deckovýzkumnou práci na fakult� i v roce 2006. 

 
Akvizi�ní �inností jsme na základ� požadavk� akademických pracovník� a student� 

FIT doplnili fond knihovny celkem o 1136 nových knihovních jednotek. Knihovní fond 
fakulty se tak rozší�il na 9500 knihovních jednotek. Odebírali jsme celkem 47 zahrani�ních 
a �eských �asopiseckých titul�. 

  
V pr�b�hu roku 2006 jsme zaregistrovali více než 4700 výp�j�ek z fondu knihovny 

FIT. Akademických pracovník�m jsme zajistili 70 mezinárodních výp�j�ek a 35 
meziknihovních výp�j�ek. Pro �tená�e byla i v roce 2006 zajiš�ována provozní doba 
knihovny a studovny celkem 43 hodin týdn�. 

 
V roce 2006 jsme p�ešli na vyšší verzi knihovního systému Aleph 16. Uživatelé 

systému mohou nyní sledovat své výp�j�ky online, prodlužovat a rezervovat si knihy, aniž by 
navštívili knihovnu. 

 
Pro studenty prvního ro�níku prob�hly informativní p�ednášky o knihovnické 

terminologii, knihovn� FIT a ostatních knihovnách VUT. V pr�b�hu roku 2006 bylo 
uspo�ádáno mnoho prodejních akcí po�íta�ové literatury. Za�ali jsme nov� spolupracovat 
krom� firmy Zoner Press, BEN – technická literatura také s firmou Computer press, a.s. a 
Mafra, a.s., které nám poskytly pro studenty zdarma �asopisy a noviny ze své produkce. 

 
V srpnu 2006 se knihovna FIT provizorn� p�est�hovala do nové budovy fakulty 

Božet�chova 1. Rekonstrukce knihovny v historickém areálu kláštera probíhá od srpna 2006.   
 
  
 

Finance na nákup knih v roce 2006 
�eské knihy 150 000 K� 
Zahrani�ní knihy 850 000 K� 
Knihy hrazené z grantu 320 000 K� 
Celkem 1 320 000 K� 

 
Finance na nákup �asopis� v roce 2006 

�eské �asopisy 10 000 K� 
Zahrani�ní �asopisy 290 000 K� 
Celkem 300 000 K� 

 
Výp�j�ky v roce 2006 

Po�et registrovaných výp�j�ek 4700 
Po�et MVS a MMVS 105 
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                   vedoucí knihovny 


