
Knihovna UTB





� 1960 – ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště 
národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v 
Bratislavě

� 1963 – součástí VUT v Brně 

� 15. 4. 1969 Fakulta technologická

� studijní obor Technologie kůže, plastů a pryže

� reprezentuje více než čtyřicetiletou tradici vysokého 
školství ve Zlíně



Laboratorní centrum Fakulty technologické
rok dokončení 2014

Laboratorní centrum Fakulty technologické
rok dokončení 2014



� 90. l. 20. stol. – připravován projekt vzniku  univerzity

� Založena Fakulta managementu a ekonomiky a 
Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací



� 14. listopadu 2000 prezident Václav Havel 
podepsal Zákon č. 404/2000 Sb. o zřízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 

1. 1. 2001.

� Zlín se tak stal univerzitním městem, 
poskytujícím zájemcům vysokoškolské 

vzdělání v širokém spektru oborů. 



� 2002 Fakulta multimediálních komunikací

� unikátní pracoviště svého druhu v ČR nabízejícím
studijní programy Mediální a komunikační studia a
Výtvarná umění

� 2006 Fakulta aplikované informatiky

� 2007 Fakulta humanitních studií

� 2009 Fakulta logistiky a krizového řízení



� červen 2008 Univerzitní centrum



� Oválný tvar o půdorysu 70x35 m 
� 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží
� jižní část je o jedno patro vyšší než severní
� Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner 





� je dynamicky se rozvíjející univerzitou
� 6 fakult
� 12 600 studentů
� řadí se ke středně velkým univerzitám v ČR

� Motto UTB zní v latině „ERUDIRE ET 
CREARE”, v českém překladu „Vzdělávat 
a tvořit” 



�velký důraz je kladen na výuku cizích 
jazyků, zejména angličtiny

�důležitým posláním univerzity je rozvoj 
vědy a výzkumu

�mezinárodně uznávaných vědeckých 
výsledků dosahuje UTB zejména v 
oblasti polymerního inženýrství, 
automatizace a řízení technologických 
procesů a chemie



KUC 1. 1. 2011

tvoří společný 

komplex  s 

Univerzitním 

centrem

Ing. arch. Eva 

Jiřičná

pořádání 

kulturních, 

společenských a 

vzdělávacích akcí

Filharmonie 

Bohuslava Martinů



Rozsivka (anglicky 
Diatom) 

60 metrů dlouhá a 90 tun 
vážící střecha



"Tato rostlina má oválný tvar, uprostřed má dvě tepny a
z nich vedou ke krajům malá žebírka.
Při pohledu z výšky střešní nosníky připomínají právě
tyto dvě tepny"

"Dostali jsme výškové omezení, a když jsme tam začali
"cpát" ty čtvereční metry, nemohli jsme je tam dostat.
Řešili jsme, jak spojit budovu rektorátu s univerzitní
knihovnou, jak vyřešit dostatek denního světla ... Řekli
jsme si, že jedinou možností je vytvořit atrium. Vznikly
dvě elipsovité budovy a jejich osy mají tvar původního
ypsilonu", říká architektka Eva Jiřičná.





� univerzitní knihovna s přístupem pro veřejnost

� služby poskytuje zejména pedagogům a 
studentům UTB, ale i odborné veřejnosti

� Posláním knihovny je informační zabezpečení 
studia a vědecko-výzkumné práce na UTB

� shromažďování, zpracovávání, uchovávání a 
správě knihovního a informačního fondu v 
klasické i elektronické podobě a jeho 
zpřístupňování prostřednictvím informačních a 
knihovnických služeb



Hlavní vstup do knihovny (2. NP)



Studijní místa 



� tištěné a elektronické 
zdroje -knihy, odborné 
časopisy, denní tisk, 
CD, diplomové a 
disertační práce

� prestižní elektronické 
informační zdroje -
elektronické databáze, 
elektronické časopisy, 
elektronické knihy

� cenná kolekce 
dokumentů v oblasti 
kožedělné literatury

� fondy zaniklých 
odborných knihoven 
(Toma a.s., Svit a.s., 
Pozemní stavby a.s., 
SOU Svit, SPUR a.s.) 





� Moderní knihovna

� Otevřený prostor

� Srdce univerzity

� Stavební materiál:

Sklo, železo a beton



�www.librarybuildings.info

�nejlepší evropské knihovny současnosti 

� r. 2010 Knihovna UTB 





� 450 studijních míst

� 232 počítačů 

� síťová tiskárna, kopírka a skener

� wifi síť

� 13 200 uživatelů

� otevírací doba 64 hodin týdně

� 3 podlaží



� 110 000 svazků (knih a časopisů)

�60 prestižních elektronických 
databází

�240 odebíraných časopisů v tištěné 
podobě

�50.000 elektronických časopisů

�Součástí knihovny je i 12 menších, 
ústavních knihoven s odbornou 
literaturou



Individuální studovna 



�Knihovní katalog
�Výpůjčka knih
�Prodloužení
�Rezervace
�Meziknihovní 

výpůjční služba

�DSpace-VŠKP
�On-line 

databáze 
�IVA informační 

výchova
�Tomasbata.com





Dětský koutek v knihovn ě



�tomasbata.com
�Životopis
�Bibliografie 
�Odkazy, galerie
�Audiokniha -Tomáš Baťa: Úvahy a 

projevy (cs/en)





� iva.k.utb.cz

�projekt Knihovny UTB 

� 8 kurzů pro informační výchovu

�videa, praktické informace a návody 



� Jak správně citovat a 
odkazovat na citace v 
textu

� Potřebuji, nevím…jak 
na to? – služby a zdroje 
Knihovny UTB 

� Jak hledat informace 
rychle a efektivně

� Vyhledávání na 
internetu

� Šedá literatura

� Licencované 
elektronické inf. zdroje 
dostupné na UTB 

� Zdroje pro obory na 
UTB 

� Studuj kreativně 





� Digitální knihovna UTB ve Zlíně 
� Dokumenty v elektronické podobě 
� od r.2006 disertační, diplomové a 

bakalářské práce UTB
� Vybraná skripta Fakulty aplikované 

informatiky 
� Vybrané publikace  Fakulty humanitních 

studií





Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vaši návštěvu 

v Knihovně UTB

Bc. Veronika Hermanová a  Bc. Věra Adámková 
5.11.2013 U3V 


