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Výroční zpráva Knihovny UP 


Zpráva popisuje všechny činnosti vykonávané v Knihovně UP (KUP) v roce 2005.
Zabývá se doplňováním a ochranou knihovního fondu, podává informaci o dostupnosti elektronických informačních zdrojů na UP. Informuje rovněž o zabezpečení knihovnických             a bibliograficko-informačních služeb, o výchově a vzdělávání uživatelů, o celoživotním vzdělávání knihovníků a popisuje další významnější aktivity KUP. 
Většina odborných činností je vykonávána prostřednictvím knihovního automatizovaného systému a databáze publikační činnosti, které spravuje oddělení automatizace KUP.
Jiné celouniverzitní údaje potřebné pro poskytování služeb získává KUP z databází spravovaných centrem výpočetní techniky (INIS, SAP, STAG atd.)

V textu jsou uvedeny grafy pro srovnání jednotlivých činností v letech 1997–2005.
Přílohou výroční zprávy jsou statistické tabulky s detailními informacemi ze všech knihoven KUP.

Doplňování knihovního fondu 
Knihovní fond je doplňován nákupem informačních dokumentů, dary a výměnou dokumentů.  Zabezpečením kompletního servisu v oblasti akvizice pro všechny knihovny KUP se zabývá oddělení tvorby fondů Ústřední knihovny UP. Po zpracování jsou dokumenty distribuovány                 do jednotlivých částí KUP. Informační dokumenty získané jako dary jsou katalogizovány              do elektronického katalogu přímo v těch knihovnách, kde jsou po zpracování umístěny.
Britské centrum KUP provádí nakupování informačních dokumentů (s výjimkou časopisů) samostatně. V roce  2005  získalo od Britské rady finanční dar na nákup knih dle vlastního výběru  ve výši 90  tis. Kč.
Knihovní fond KUP v roce 2005



KUP
Přírůstek knihovního fondu za rok 2005
11.859
Knihovní fond celkem
476.010
Počet odebíraných titulů periodik:
         - fyzicky
         - elektronicky (odhad)

1.049
100





Roční přírůstek knih i náklady na jejich nákup se postupně s malými výkyvy od roku 1997 zvyšují. (Viz následující grafy.)
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V dalším grafu je podchycen vývoj nákupu časopisů na UP v posledních devíti letech.
Počet titulů odebíraných časopisů v roce 1998 prudce snížil. V grafu se navíc odráží skutečnost, že KUP přestala od tohoto roku objednávat časopisy pro Lékařskou fakultu UP, neboť Informační středisko Lékařské fakulty UP v tomto roce vystoupilo z KUP. Časopisy pro Lékařskou fakultu UP byly objednávány přímo v Informačním centru LF a nejsou tedy            v grafu podchyceny.  Od  roku 2001 pak zůstává počet odebíraných titulů časopisů objednávaných v KUP přibližně stejný.
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Retrokatalogizace a revize knihovního fondu
	Ústřední knihovna UP                                                                                                                                                  

průběžně probíhá retrokatalogizace informačních dokumentů, které dosud nebyly řádně zkatalogizovány v souborném katalogu a jsou uloženy ve skladu. Na retrokatalogizaci            se podílí kromě pracovníků oddělení ochrany fondu rovněž pracovníci oddělení tvorby fondů a pracovníci výpůjčních služeb.
V rámci dlouhodobé hloubkové revize knihovního fondu uloženého ve skladech ÚK bylo pracovníky revizního oddělení ochrany fondů zpracováno 17.590 knihovních jednotek        z toho:      	přidělení signatur u   12.671 
retrokatalogizace a opravy záznamů u  4.919.
Oddělením tvorby fondů je navíc prováděna dílčí retrokatalogizace:                                                                                                         		pro potřeby výpůjčky zpracováno 21.012 knih ze skladu Ústřední knihovny UP
	               retrokatalogizací zpracováno 5.192 časopisů
   
	Ostatní knihovny KUP

Pracovníci knihoven zpracovávají knihy získané darem a pomáhají při zpracování dokumentů uložených na katedrách fakult. Provádí průběžnou excerpci článků                         z vybraných oborových časopisů a sborníků. Zajišťují výměnu dokumentů a rozesílání sborníků AUPO. V Britském centru KUP jsou veškeré informační dokumenty zpracovávány do samostatného katalogu. 
V roce 2005 byla zahájena spolupráce s katedrovými knihovnami na Filozofické fakultě UP. Pracovníci katedrových knihoven (katedra germanistiky, nederlandistiky, a katedra asijských studií – čínská filologie a japonská filologie), kteří byli vyškoleni v Ústřední knihovně UP, získali přístup do souborného katalogu, aby mohli sami katalogizovat informační dokumenty uložené na katedře. Při zpracování dokumentů do souborného katalogu mají systematickou podporu zaměstnanců KUP.

Revize knihovního fondu
	Ústřední knihovna UP

V srpnu proběhla dílčí revize knihovního fondu volného výběru a příručních knihoven, zaměřená na stavění fondu a ztráty z fondu. Bylo zrevidováno 94.551 položek (knihy, AV dokumenty). Při revizi nebylo nalezeno 283 knih, z toho bylo postupně dohledáno 220 položek. 
Pokračovala dlouhodobá hloubková revize skladových fondů.
K 31.12.2005 bylo z knihovního fondu ústřední knihovny odepsáno 70 ztrát                             a protokolárně vyřazeno 2.284  knihovních jednotek (fyzické poškození, zastaralost fondu, multiplikáty). Vazbou bylo ošetřeno 426 knih a 10 ročníků novin v celkové hodnotě oprav 29.786,- Kč.
	Ostatní knihovny KUP

V letních měsících probíhala na všech pracovištích revize fondu. Během roku byla prováděna oprava a převazba poškozených dokumentů. Celkové náklady na převazbu v ostatních knihovnách KUP činily 17.172,- Kč. Menší poškození byla opravena přímo v knihovně. Zastaralé a silně poškozené dokumenty byly z fondu vyřazeny.  


Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet – intranet)
Rok 2005 byl druhým rokem programů 1N MŠMT „Informační infrastruktura výzkumu“, které umožňují uživatelům UP přístup k velké řadě databází na léta 2004 – 2008. Ostatní informační zdroje, které nejsou pokryty z programu 1N, získává UP individuálním nebo konsorciálním nákupem. Na adrese: http://knihovna.upol.cz jsou v současné době k dispozici následující elektronické informační zdroje: 
	Acta Sanctorum

ATLA Religion Database with ATLASerials
Biological Abstracts
BioOne Full-Text
Blackwell Synergy
Česká národní bibliografie
Databáze latinských a řeckých textů
EBSCOhost (eIFL Direct) 
EMBASE
ENVIROnetBASE
Environmetal Sciences & Pollution Management Database
ERIC (viz. EBSCOhost)
Evidence-Based Medicine Reviews
GeoBase
GeoRef 
Infobanka ČTK
ISI Web of Knowledge (Web of Science+Journal Citation Reports)  
Journal Storage Database (JSTOR)
Kluwer Online (nyní viz, Springer Link)
Knovel
Leisure and Tourism
Lexikon českých výtvarníků
LIPPINCOTT, Wiliams & Wilkins High Impact Collection
Literature Online
MEDLINE
MLA International Bibliography
Oxford English Dictionary 
Oxford Scholarship Online 
The Philosopher's Index
ProQuest 5000 - účast v konsorciu knihoven
PSYNDEXplus with TestFinder
Science Direct - účast v konsorciu "Elsevier Science"
Sport Discus - účast v konsorciu knihoven
Springer LINK - účast v konsorciu "Springer Verlag"
TAMTAM Anopress  - účast v konsorciu knihoven
Ulrich's International Periodical Directory  - účast v konsorciu knihoven
Wiley InterScience - účast v konsorciu "John Wiley & Sons"
Zoological Record

Financování elektronických informačních zdrojů
V roce 2005 byla většina elektronických informačních zdrojů, které nejsou pokryty financemi             z grantů, poprvé hrazena z centrálních prostředků UP. V roce 2005 to byla částka ve výši  4.450 tis. Kč.


Propagace zpřístupňování elektronických informačních zdrojů a školení uživatelů           v práci s elektronickými informačními zdroji
Propagace
Nedílnou součástí zpřístupňování elektronických informačních zdrojů je jejich propagace.         O elektronických informačních zdrojích jsou uživatelé informováni prostřednictvím tištěných letáků, průběžnou aktualizací www stránky knihovny, na www stránkách univerzity, zprávami v elektronické konferenci info-upol a v Žurnálu UP. 
V roce 2005 bylo vytištěno 28 tisíc letáků formátu A6, 
                                            1600 kusů formátu A5, 
                                            1200 kusů formátu A4  
                                            300 kusů formát A3.

Školení
proběhlo 18 vzdělávacích akcí pro uživatele a dva semináře s externími lektory
bylo poskytnuto 65 individuálních konzultací k diplomovým pracím.






Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb 
Knihovnicko-informační služby jsou zajišťovány ve všech částech KUP.
Informace o provozu, možnosti absenční a prezenční výpůjčky, rezervacích a hledaných dokumentech jsou uživatelům poskytovány osobně, telefonicky a v poslední době stále více prostřednictvím elektronické pošty.
Na počátku školního roku probíhají organizovaná školení především pro první ročníky. Studenti jsou seznámeni s fondem a organizací knihovny, je jim vysvětlena základní orientace a způsoby vyhledávání v souborném katalogu, popsána www stránka KUP a možnosti jejího využití. Zájemcům je předveden způsob přístupu k nejčastěji využívaným databázím a jsou informováni o e-časopisech. 
V Britském centru se dotazy navíc týkají jazykového vzdělávání, výukových metod                      a studijních příležitostí, mezinárodních jazykových testů a zkoušek, nabídky britských                    a českých nakladatelství a současné britské literatury.  
Informace o otevírací době v jednotlivých knihovnách, o přesném počtu výpůjček a počtu návštěvníků v knihovně podává následující tabulka


BC
CMTF
FTK
PdF
PF
PřF
ÚK
Otevírací doba za týden (hod.)
27
38
37
42
36
20
72
Počet absenčních výpůjček
52 222
8 236
23 164
0
10 382
1 852
103 147
Počet studijních míst
26
11
54
38
44
78
410
Počet svazků ve volném výběru
14 700
7 700
13 000
2 650
11 200
230
94 500
Počet návštěvníků knihovny 
31 895
14 009
35 893
9 920
22 843
12 420
314 100

Počet návštěvníků KUP od roku 1997 do roku 2002 rychle narůstal, v posledních letech               se stabilizoval, jak je možno vidět z následujícího grafu.
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Množství absenčních výpůjček (mimo knihovnu) se stále zvyšuje. Jejich nárůst je výrazně ovlivněn „zviditelněním“ informačních dokumentů, tj. prováděním částečné retrokatalogizace dokumentů ve skladu (doplnění autorů, místa a roku vydání, jazyka).
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Elektronické služby pro Univerzitu Palackého

Práce s elektronickým katalogem
KUP má vytvořený vlastní elektronický souborný katalog dokumentů, ze kterého                         je prováděna výpůjčka absenčních dokumentů, jejich prodlužování, rezervace i vracení. Souborný katalog je volně přístupný na www stránce. Na základě zadaného hesla umožňuje uživatelům on-line prodlužování výpůjček, zadávání rezervací na vypůjčené dokumenty              a pravidelnou kontrolu vlastního konta. 


Kopírovací služby
Ve studovnách všech knihoven KUP jsou umístěny samoobslužné kopírky firmy TARAN.      Uživatelé KUP je využívají ke kopírování z materiálů umístěných v knihovnách i z materiálů vlastních. Pracovníci KUP provádějí nabíjení kreditů na identifikační karty, kopírování                 na kartu pro veřejnost, doplňování papíru, výměnu toneru a na požádání poradenství a pomoc při kopírování.


	Ústřední knihovna UP

Pro zvýšený zájem o reprografické služby na pěti samoobslužných kopírkách firma        TATRAN  dodala v prosinci 2005 šestou kopírku se zabudovanou síťovou tiskárnou, která byla umístěna ve studovně výpůjčního oddělení knihovny a začala sloužit čtenářům nejen              pro pořizování kopií, ale také tisků, což bylo dříve možné pouze v počítačových učebnách v přízemí knihovny. 

	Ostatní knihovny

Ve všech ostatních knihovnách je umístěna vždy jedna kopírka k samoobslužnému kopírování a do budoucna se rovněž počítá s možností tisku na každé z nich.

Meziknihovní výpůjční služba   
Meziknihovní výpůjční služba je prováděna centrálně v Ústřední knihovně, v oddělení bibliograficko-informačních služeb. 

Meziknihovní výpůjční služba v roce 2005
požadavky knihovny na jiné knihovny 
           3456
požadavky jiných knihoven 
             545
mezinárodní meziknihovní služba 
             945

Vývoj meziknihovní výpůjční služby v KUP je možno pozorovat z dalšího grafu.

file_10.emf
VÝVOJ MVS V LETECH 1995-2005 CELKEM

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

19951996199719981999200020012002200320042005


file_11.wmf
VÝVOJ MVS V LETECH 1995-2005 CELKEM

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005




Využívání meziknihovní výpůjční služby se od roku 1995 postupně zvyšovalo. K prudkému nárůstu požadavků MVS došlo výjimečně v roce2003. Důvodem byla jednorázová finanční podpora zahraniční meziknihovní výpůjční služby z grantu MŠMT. V současné době zůstává počet žádostí o meziknihovní výpůjční službu na stejné úrovni.


Další elektronické služby
Oddělení bibliograficko-informačních služeb zajišťuje zasílání individuálních informací                o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů a individuálních informací o nově zakoupených dokumentech v knihovně (SDI profily). 
V roce 2005 byla zahájena spolupráce s univerzitní knihovnou v Regensburgu na projektu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). 
KUP se zapojila do Virtuální technické knihovny a zahájila celostátní zajišťování konsorciálních časopisů Elsevier v kolekci UTL3. Současně byl zahájen roční testovací přístup do citační databáze SCOPUS v rámci konsorcia "Scopus 2005-2007".
Prostřednictvím DDS (Document Delivery Service) SUBITO v Německu, VPK Státní technické knihovny a elektronické doručovací služby Národní knihovny ČR jsou získávány primární dokumenty z tuzemska i ze zahraničí
V oddělení bibliograficko-informačních služeb bylo vytvořeno 95 retrospektivních rešerší,         v Informačním středisku fakulty tělesné kultury UP 33.

Automatizace v KUP
Oddělení automatizace KUP získalo v roce 2005 grant MŠMT pro vytvoření pracoviště             pro digitalizaci vzácných a cenných tisků, jejich zpřístupněni a integrace do informačního systému UP. Pro tento účel byl postaven server s dostatečnou diskovou kapacitou, na který byl nainstalován systém Fedora Repositury pro uložení digitalizovaných dokumentů s možností jejich snadného vyhledávání a zobrazení. Dále byla zakoupena technika                    pro pořizování a zpracování digitálních kopií zmíněných dokumentů tak, aby bylo možné vytvářet kopie operativně přímo na místě uložení, bez nutnosti jejich ohrožení přepravou mimo suché a klimatizované prostory. 
V současné době je zřejmé, že kromě původního záměru řešitelů bude celý systém velmi užitečným nástrojem pro vystavování mnoha dalších typů datových objektů (odborné práce studentů a učitelů, digitalizované audio a video dokumenty atp.)
Z peněz získaných z Rozvojového projektu MŠMT provedlo oddělení automatizace částečnou výměnu zastaralé techniky v celé KUP. Jedná se o 30 počítačů a 45 monitorů. V uplynulém roce byl ve studovnách kromě standardního katalogu zaveden a zpřístupněn i katalog prostřednictvím www stránky KUP.
Prostřednictvím www stránky KUP byla rovněž umožněna rezervace knih.
 

Celoživotní vzdělávání: 
Pracovníci KUP si na vlastní náklady zvyšují svoji kvalifikaci v rekvalifikačních knihovnických kursech pořádaných vědeckými knihovnami v Brně a Ostravě. V roce 2005 ukončil jeden pracovník vysokoškolské vzdělání knihovnického směru s titulem bakalář. Vzhledem k tomu, že byl pověřen funkcí redaktora souborného katalogu, rozhodla KUP                 o  finanční podpoře rozšíření jeho znalostí studiem v magisterském oboru knihovnictví               na Slezské univerzitě v Opavě. 
Znalost anglického jazyka si pracovníci zvyšují v kurzu, který je pořádán přímo v knihovně. Účastní se školení v Národní knihovně v Praze v oblasti předmětové katalogizace a akvizice.                  V průběhu roku si odborní pracovníci prohlubují své znalosti aktivní účastí na konferencích, seminářích a školeních.

Dary pro KUP
Ústřední knihovna UP
Paní Ivana Tigridová, vdova po zesnulém Pavlu Tigridovi, předala KUP knižní dar - knihovnu z pozůstalosti Pavla Tigrida. Knihy byly řádně očištěny a zpracovány              do souborného katalogu a umístěny ve volném výběru Ústřední knihovny. 
     
Další dary:
Ambros Pavel, Olomouc
Bureš Oldřich, Olomouc
Centrum Aletti, Olomouc
Filosofická fakulta UP (Katedra historie), Olomouc
Filosofická fakulta UP (Katedra slavistiky), Olomouc
Fišer Jiří, Brno
Goněc Vladimír, Brno
Huggins Nathan I. Cambridge, USA
Japanese Literature Publishing Project Tokio, Japonsko
Národní knihovna ČR, Praha
Panica Idziego Cieszyn, Polsko
Pollmann Judith Oxford, USA
Semuškinová Eva Moskva, Rusko
Sweney Matthew, Olomouc
Šaradín Pavel, Olomouc 
Uniwersytet Ślaski Katovice, Polsko
Uniwersytet Warszawski, Institut jazyka polskiego Warszawa, Polsko
Zetová Alena, Olomouc
Zimková Ludmila, Olomouc


	Britské centrum KUP

400.000 Kč od Britské rady, z toho 290.000 Kč na nákup knih dle vlastního výběru (zbytek semináře pro veřejnost, školení zaměstnanců, činnost čtenářské skupiny).   

	 Přírodovědecká fakulta UP 

Veškeré dokumenty, které si fakulta nakoupila sama a jsou pouze zapsány do souborného katalogu, jsou formálně evidovány jako dary.


Další aktivity
Knihovnou UP je spravována databáze publikační činnosti pracovníků Univerzity Palackého. 
Na WWW stránce Knihovny UP jsou zveřejňovány plné texty Acta Universitatis           Palackianae Olomucensis. Databázi lze využívat i při zpracování rešerší ze všech databází dostupných na UP. 


Pracovníci knihovny jsou řešiteli a spoluřešiteli grantů vypsaných MŠMT a MK ČR: 
1N04144 - Multilicence na vstup do Web of Knowledge a Journal Citation Reports,
1N04124 - Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných 
                  přírodních věd pro vědu a výzkum, 
1N04129 - Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské vědy,
1N04164 - Konsorciální nákup biologických databází II. (Řešitel dr. Svatopluk Rieger KUP).
1N04186 - Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním 
                   zdrojům.
1N04183 - Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v České republice. Na platformě   
                  Ovid byly integrovány databázové zdroje s elektronickými časopisy. Online   
                  přístup do plných textů je v současné době zajištěn do 980 titulů.
1N04098 - Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů 
                   starověku, středověku a raného novověku,
1N04057 - Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce,

Pořádání celostátního semináře
KUP uspořádala v roce 2005 mezinárodní seminář s názvem Knihovna a architektura, který byl již třetím ročníkem seminářů se stejným názvem. První dva proběhly v letech 2001                  a 2003. Semináře jsou určeny především pro vedoucí pracovníky knihoven, kteří se chystají           ke stavbě nové knihovny nebo k rekonstrukci stávající.  Architekti se seznamují na seminářích se svými potenciálními zákazníky. 

Spolupráce na projektu IC UP
Pracovníci KUP se podílejí na projektu IC UP, který má zajistit možnost ukládání                         a prohledávání elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací.

Akce Britského centra KUP
V Britském centru KUP bylo v roce 2003 zřízeno Zkouškové centrum a ustanovena funkce Regionálního administrátora zkoušek, který je zodpovědný za veškerou administrativní činnost související se zkouškami.
Britské centrum zajišťuje kromě klasických knihovnických služeb semináře pro učitele anglického jazyka, autorská čtení, podílí se na pořádání cambridgeských zkoušek. 
Nárůst počtu kandidátů cambridgeských zkoušek:

rok
počet kandidátů
2002
   316
2003
   420
2004
   619
2005
   868


Týden knihoven
V rámci akce "Týden knihoven" byla od 3. do 8. 10. 2005 vyhlášena AMNESTIE -    čtenářům byla prominuta pokuta za pozdní vrácení dokumentů. 
Spolupráce při zajišťování AFO Olomouc
Pracovníci KUP stejně jako v minulých letech vypomáhali při zajišťování Academia filmu Olomouc (AFO 2.-6.10.2005). Půjčovali návštěvníkům ke zhlédnutí videokazety aktuálního           i předchozích ročníků AFO. Po ukončení AFO bylo knihovně předáno 153 videokazet.
Zabezpečení provozu knihovny pro letní školy
Ústřední knihovna vychází vstříc požadavkům filozofické fakulty a umožňuje zahraničním studentům, kteří na Filozofické fakultě UP absolvují studijní pobyt navštěvovat knihovnu                    o prázdninách i v době, kdy je pro ostatní uživatele uzavřena. Těmto studentům je současně zajištěna exkurze, pomoc při vyhledávání knih a kopírování. Jedná se o studenty Antioch Univerzity, Olomoucké letní školy a Letní školy slovanských studií. 

Členství v národních a mezinárodních organizacích
KUP je členem Asociace knihoven vysokých škol, národní profesní organizace SKIP                      a  organizace evropských vědeckých knihoven LIBER


Spolupráce
KUP spolupracuje s agenturou podporovaného zaměstnání "SPOLU." Jako brigádníci                 na pomocné práce byli v oddělení výpůjčních služeb ústřední knihovny zaměstnáni dva  klienti této agentury.
KUP spolupracuje s Univerzitou třetího věku, pro kterou jsou pořádány přednášky a exkurze.

Účast na konferencích, seminářích a školeních
Seminář NK ČR o Konspektu (oblast autorit), Praha. 
15. seminář akvizičních pracovníků, Olomouc.
Knižní veletrh „Svět knihy“, Praha.  
Seminář: Možnosti on-line rešeršních služeb v knihovnách, Praha.
Školení v rámci projektu Animating literature 5. – 6. 5., 16. –18. 10. 
Setkání uživatelů Tinlibu.
Školení v tvorbě www stránek pro on-line časopisy, Olomouc.
Setkání knihovníků VŠ právnických knihoven.
Přednáška pana Sasi Skendriji z Cornell University v Ithace v USA na téma : "Budování nového znalostního prostředí v akademických institucích: trendy a zkušenosti." 
Činnost a služby EDS byly prezentovány na  miniveletrhu Europe Market (7.12.), kterého              se účastnily organizace Olomouckého kraje, zabývající se problematikou Evropské Unie. 
ELAG - CERN Ženeva Švýcarsko Školení administrátorů cambridgeských zkoušek. 
Problematika historických a vzácných tisků, Olomouc. 
Celostátní porada VŠ knihovníků, Praha. 

Aktivní účast ve výboru Asociace knihoven vysokých škol a v komisích pro elektronické informační zdroje, pro výchovu uživatelů, pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, pro spolupráci s Radou vysokých škol MŠMT.







Přehled útvarů a jejich vedoucích

Knihovna UP
ředitelka
RNDr. Dana Lošťáková

oddělení tvorby fondu
vedoucí Zdenka Šuldová

oddělení ochrany fondu
vedoucí Mgr. Zdeňka Žvaková

oddělení výpůjčních služeb
vedoucí Jaroslava Davidová

oddělení bibliograficko-informačních služeb
vedoucí PhDr. Ludmila Slezáková

oddělení automatizace
vedoucí Ing. Aleš Horák

Britské centrum
vedoucí Mgr. Eva Zuntychová
regionální administrátor britských zkoušek
Mgr. Martin Štěrba

Informační středisko CMTF
vedoucí Mgr. Hana Frycová

Informační středisko FTK
vedoucí Bc. Marie Sýkorová

Informační středisko PF
vedoucí Bc. Sylva Sommerová 

Informační středisko PřF
vedoucí RNDr. Svatopluk Rieger, CSc.


Zastoupení v organizacích, komisích a radách:    
	Asociace knihoven vysokých škol:

      řídící výbor – D. Lošťáková
odborné komise pro:
	informační výchovu a informační gramotnost – H. Frycová

elektronické informační zdroje – L. Slezáková
	Pro otázky elektronického zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací –                      M. Sýkorová



