
II.6. Knihovna Fakulty informa�ních technologií 
 

Rok 2007 byl pro knihovnu FIT VUT zejména rokem p�íprav na st�hování do nových 
prostor zrekonstruovaného kartuziánského kláštera.  

 
Akvizi�ní �inností byl na základ� požadavk� akademických pracovník� a student� FIT 

fond knihovny dopln�n celkem o 1 764 nových knihovních jednotek. Knihovní fond fakulty 
se tak rozší�il na více než 11 200 knihovních jednotek. Odebíráno bylo celkem 72 
zahrani�ních a �eských periodik. V pr�b�hu roku 2007 bylo vy�ízeno více než 9 340 
výp�j�ek z fondu knihovny FIT. Akademickým pracovník�m bylo zajišt�no 132 
mezinárodních výp�j�ek a 92 meziknihovních výp�j�ek. Pro �tená�e byla knihovna a 
studovna k dispozici celkem 43 hodin týdn�. Bylo zaregistrováno celkem 3 724 uživatel� 
z celého VUT. 

 
Pro studenty prvního ro�níku prob�hl nov� e-learningový výukový kurz IVIG 

(Informa�ní vzd�lávání – Informa�ní gramotnost). Kurz student�m poskytl základní 
informace pro rozvoj informa�ní gramotnosti. Výuka byla zam��ena p�edevším na praktické 
využívání informa�ních zdroj�, institucí a jejich služeb. Ú�elem bylo nau�it studenty pracovat 
s dostupnými elektronickými informa�ními zdroji s možností jejich praktického využití p�i 
studiu �i odborné práci. 

 
V pr�b�hu roku 2007 bylo tradi�n� uspo�ádáno n�kolik prodejních akcí po�íta�ové 

literatury. Byl také zorganizován první ro�ník literární sout�že o nejlepší sci-fi povídku s 
názvem "Co se skrývá v duši technika, aneb, napište sci-fi povídku" ur�enou pro všechny 
studenty VUT. 

 
Od prosince 2007 je knihovna p�est�hována v nejstarších a historicky nejcenn�jších 

prostorách severovýchodní �ásti kartuziánského kláštera – v bývalém p�ijímacím sále nové 
prokuratury z 18. století a ve starém refektá�i ze 17. století. Nové uspo�ádání knihovny 
podporuje samostatnost student� a odpovídá tak sou�asnému trendu univerzit sm��ujících k 
individuáln� orientovanému studiu. Celý prostor knihovny je proto chápán jako jedna velká 
studovna �len�ná na místa pro samostatné studium a místa ke skupinové práci. 

 
Knihovna o celkové vým��e 688 m2 je tvo�ena vstupní halou s registra�ním a 

informa�ním pultem a p�íru�ní šatnou. V další místnosti se nachází volný výb�r knih, který je 
nov� oborov� uspo�ádaný dle klasifika�ního systému po�íta�ové spole�nosti ACM. 
D�ležitou sou�ástí knihovny je také tichá studovna prezen�ní literatury a �asopis�, po�íta�ová 
studovna, reprografická místnost, koutek beletrie, dv� konferen�ní místnosti pro studenty a 
místa pro skupinovou práci. Sou�ástí knihovny je prostorný sklad s kompaktními regály pro 
20 tis. knihovních svazk�. Díky t�mto reprezentativním prostorám získali studenti, akademi�tí 
pracovníci FIT a ostatní uživatelé VUT kvalitní informa�ní, studijní a reprografické centrum a 
zajímavé místo k setkávání. 

 
Finance na nákup knihovního fondu v roce 2007 

Knihy a �asopisy 600 000 K� 
Knihy hrazené z grantu 340 000 K� 
Celkem 940 000 K� 



 
Výp�j�ky v roce 2007 

Po�et registrovaných výp�j�ek 9341 
Po�et MVS a MMVS 224 

 
Další údaje za rok 2007 

Po�et uživatel�  3 724 
Knižní p�ír�stky 3 051 

 
 
REKAPITULACE UPLYNULÉHO 6-TI LETÉHO OBDOBÍ 
 
Knihovna existuje od roku 1964, kdy byl založen Ústav informatiky a výpo�etní techniky. Pro 
studenty však byla plnohodnotn� zp�ístupn�na až od roku 2004 p�est�hováním do v�tších 
prostor a zlepšením poskytovaných služeb. Od prosince 2004 se knihovna za�adila se svými 
záznamy o dokumentech mezi ostatní knihovny VUT do souborného katalogu OPAC 
knihovního systému Aleph500 a provoz knihovny tak byl pln� automatizován. V témže roce 
byly zp�ístupn�ny webové stránky knihovny na adrese http://www.fit.vutbr.cz/lib, které 
krom� základních informací o knihovn� a jejich službách, umož�ují p�ístup k online katalogu 
knihoven VUT, oborovým databázím, k on-line �asopis�m a slovník�m.  
 
V roce 2005 byl do knihovny zakoupen elektromagnetický systém ochrany knih Gateway EM 
700 plexi a knihy byly opat�eny bezpe�nostními etiketami. Knihovna zpracovala v pr�b�hu 
roku 2005 celkem 1 111 nových knihovních jednotek. Rozší�ila tak informa�ní fond fakulty 
na 8 300 knihovních jednotek a 55 titul� �asopis�.  
 
V roce 2006 jsme p�ešli na vyšší verzi knihovního systému Aleph16. Uživatelé systému tak 
mohou sledovat své výp�j�ky online, prodlužovat a rezervovat si knihy, aniž by navštívili 
knihovnu. V pr�b�hu roku 2006 bylo uspo�ádáno mnoho prodejních akcí po�íta�ové 
literatury. Za�ali jsme nov� spolupracovat s firmou Zoner Press, BEN – technická literatura, 
Computer press, a.s. a Mafra, a.s., které nám poskytly pro studenty zdarma �asopisy a noviny 
ze své produkce. V roce 2006 byl akvizi�ní �inností dopln�n fond knihovny celkem o 1 136 
nových knihovních jednotek a rozší�il se tak na 9 500 knihovních jednotek.  
 
Od prosince 2007 je knihovna p�est�hována do reprezentativních prostor kartuziánského 
kláštera. Knihovna FIT je ve své sou�asné podob� profesionální informa�ní základnou pro 
vzd�lávací, v�deckou a výzkumnou �innost pracovník� a student� FIT a ostatních uživatel� 
z celého VUT. Fond knihovny o celkovém po�tu 11 200 knihovních jednotek je tvo�en 
jedine�nou zahrani�ní literaturou významných vydavatelství (Springer, Kluwer, Academic 
Press, O'Reilly atd.). Knihovna pravideln� odebírá kvalitní zahrani�ní �asopisy (ACM, IEEE 
Computer Society, Elsevier, IBM atd.). V rámci sít� VUT mají uživatelé knihovny p�ístup 
k významným oborovým databázím (ACM Digital Library, IEEE Computer Sciences Digital 
Library, Lecture Notes in Computer Science, Safari Tech Books Online atd.). 
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