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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA OTEVŘELA NOVOU BUDOVU UNIVERZITNÍ 
KNIHOVNY 

 

Plzeň, 22. 9. 2014 – V pondělí 22. září otevřela Západočeská univerzita ve svém areálu na 
Borských polích přístavbu univerzitní knihovny, vybudovanou v rámci projektu RIPO – 
Rozšíření informační podpory. Studenti a zaměstnanci v ní naleznou individuální  
i skupinové studovny, rozšířený volný výběr knih, informační centrum, relaxační zónu  
i kavárnu. 
 
Nová budova vznikla za finanční podpory z prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum  
a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a samotná stavba stála 69 milionů korun. Celkové výdaje 
projektu RIPO jsou 206 mil. Kč, z toho dotace z EU činí 185 mil. Kč. Projekt zahrnuje celkem 
tři aktivity: knihovnu, IT podporu a archiv. Právě samostatné křídlo knihovny s výrazným 
sloupovím je jeho nejvýraznější částí.  
 

„Vybudovali jsme moderní knihovnu s vysoce kvalitním a zároveň příjemným zázemím. Naši 

studenti a zaměstnanci tak mají k dispozici výborné podmínky pro studium a mezioborovou 

spolupráci, k níž zvou například speciálně upravené studovny. Nová budova nabízí prostor pro 

kreativitu i odpočinek,“ uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová.  
 
Přístavba knihovny se rozkládá na ploše 2 800 m2. V rozšířeném volném výběru se zvýšil 
počet studijních míst na 238 a celkový knihovní fond knihovny Bory díky větším prostorám 
narostl na téměř 180 tisíc knih. Vznikly zde studovny dvojího typu: V pěti skupinových 
studovnách s možností použití moderní audiovizuální a výpočetní techniky je celkem 53 míst, 
kde mohou studenti pracovat v týmech a na místě prezentovat ostatním svoje výsledky. 
Devět individuálních studijních boxů je určeno těm, kteří preferují samostatný způsob studia.  
 
Vybavení knihovny obohatily nové technologie jako samoobslužný systém SelfCheck, který 
umožňuje bezobslužnou výpůjčku knih, bibliobox, prostřednictvím něhož mohou čtenáři 
vracet knihy i v době uzavření knihovny, nebo systém Summon, umožňující prohledávat více 
informačních zdrojů knihovny z jednoho rozhraní. Knihovníci pamatovali i na relaxační zónu 
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pro studenty, vybavenou křesílky v příjemných pastelových barvách, k dispozici je také malá 
kavárna. Součástí nové budovy je rovněž informační centrum, v němž najdou radu a pomoc 
například zahraniční studenti nebo studenti se specifickými vzdělávacími potřebami.   
 

Loni, v době omezeného provozu vzhledem k probíhající výstavbě, evidovala knihovna na 
Borech bezmála 12 tisíc návštěv a k září letošního roku již téměř 10 tisíc návštěv.  
 


