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ÚVOD

Knihovna AV &R, v. v. i., (dále KNAV) je ve,ejnou v+zkumnou institucí, ú'elem jejího- z,ízení je uskute'1ování v)deckého
v+zkumu v oblasti v)deck+ch informací a knihov)dy, zaji.0ování informa'ní infrastruktury pro v+zkum a poskytování
knihovnick+ch, informa'ních a reprografick+ch slu-eb pracovi.tím Akademie v)d &eské republiky a ostatním u-ivatel*m 
ve sfé,e v)dy a v+zkumu. Pracovi.t) bylo z,ízeno ke dni 1. 1. 1953, bylo n)kolikrát transformováno a od 1. 1. 2007 p*sobí
v nové právní form) dle zákona '. 341/2005 Sb. Z,izovatelem KNAV je Akademie v)d &eské republiky – organiza'ní slo-ka 
státu se sídlem Národní 1009/3, Praha 1 (dále AV &R).

(Citováno ze Z,izovací listiny KNAV)

–



B)hem Open Access Week (22.–28. 10. 2012) 

se vysoké .koly, v)decké knihovny a dal.í instituce z celého sv)ta v)nují intenzivní propagaci otev,eného p,ístup.

V.ichni nov) regisrovaní u-ivatelé KNAV získali mj. placku s v+tvarn+m motivem OAW.
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A) V&CHOZÍ SLO$ENÍ ORGÁN# PRACOVI!T"

%editel pracovi(t): Ing. Martin Lhoták 

Rada pracovi(t) zvolena atestovan+mi vysoko.kolsk+mi pracovníky KNAV dne 13. prosince 2011 ve slo-ení:
p,edsedkyn): PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Akademická rada AV &R, Knihovna AV &R, v. v. i.)
místop,edseda: Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV &R, v. v. i.)
'lenové:
Ing. Jana Dole-elová (Knihovna AV &R, v. v. i.)
PhDr. Hana Nová (Národní knihovna &R)
PhDr. Martin Steiner (Filosofick+ ústav AV &R, v. v. i.)
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (Ústav informa'ních studií a knihovnictví FF UK)
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (Knihovna AV &R, v. v. i.)

Tajemnicí Rady KNAV byla jmenována Mgr. Iva Bure.ová.

Dozor*í rada jmenována Akademickou radou AV &R dne 3. dubna 2012 ve slo-ení:
p,edseda: prof. RNDr. Petr Ráb, DrSc. (Akademická rada AV &R, Ústav -ivo'i.né fyziologie a genetiky AV &R, v. v. i.)
místop,edseda: Ing. Martin Duda (Knihovna AV &R, v. v. i.)
'lenové:
PhDr. Vojt)ch Balík (Filosofick+ ústav AV &R, v. v. i.)
doc. PhDr. Lubo. Jirá1, CSc. (Archeologick+ ústav AV &R, v. v. i.)
doc. PhDr. L+dia Petrá1ová, CSc. (V)decká rada AV &R, Etnologick+ ústav AV &R, v. v. i.)
PhDr. Karel Sosna (Parlamentní knihovna)
Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna)

Tajemnicí byla jmenována Mgr. Dagmar Hartmanová.

–

I. INFORMACE O SLO$ENÍ
ORGÁN# VE%EJNÉ
V&ZKUMNÉ INSTITUCE 
A O JEJICH 'INNOSTI
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B) INFORMACE O 'INNOSTI ORGÁN#

RADA KNAV 
V roce 2012 se uskute'nila 'ty,i zasedání a dv) hlasování 
„per rollam“ Rady KNAV. Zápisy ze v.ech zasedání jsou
ulo-eny u tajemnice Rady KNAV a v sekretariátu ,editele
KNAV. Ú'ast 'len* a 'lenek Rady KNAV na zasedáních byla
stoprocentní.

29. (mimo,ádné) zasedání prob)hlo 14. b,ezna 2012 v Praze.
Na zasedání bylo projednáno v+b)rové ,ízení na místo
,editele/,editelky KNAV na léta 2012–2017. Ve stanoveném
termínu (6. 3. 2012) prob)hlo jednání v+b)rové komise, která
za p,ítomnosti v.ech 7 'len* konstatovala, -e do v+b)rového
,ízení do.ly p,ihlá.ky 2 uchaze'*, a to PhDr. Ji,ího &erného
a Ing. Martina Lhotáka. Oba uchaze'i p,edlo-ili v rámci
stanoven+ch po-adavk* v.echny dokumenty, jejich- 'ásti 
byly 'len*m komise poskytnuty p,ed zahájením jednání. 
Na základ) v+sledk* hlasování byl komisí vybrán jedin+
kandidát – Ing. Martin Lhoták. Rada KNAV tento v+b)r
jednomysln) schválila a doporu'ila p,edsedovi AV &R jako
vhodného kandidáta do funkce ,editele Knihovny AV &R,
v. v. i., Ing. Martina Lhotáka.

30. zasedání „per rollam“ se konalo ve dnech 20.–27. dubna
2012. Na pokyn p,edsedkyn) Rady KNAV I. Laiblové
Kadlecové se tajemnice dne 20. dubna 2012 obrátila na 
'leny Rady KNAV se -ádostí o vyjád,ení „per rollam“ k textu
V+ro'ní zprávy o 'innosti a hospoda,ení za rok 2011. Text 
byl jednomysln) „per rollam“ schválen a drobné p,ipomínky
byly zapracovány.

31. zasedání prob)hlo 12. 'ervna 2012. Na zasedání bylo
projednáno: jmenování ,editele – nov+m ,editelem pro léta
2012–2017 byl jmenován Ing. Martin Lhoták, jmenovací listina
mu byla p,edána místop,edsedou AV &R. Dal.ím bodem byl
text V+ro'ní zprávy – p,ipomínky Dozor'í rady z roku 2011
byly zapracovány – zvlá.tní pozornost byla v)nována
finan'ním prost,edk*m ur'en+m na elektronické informa'ní
zdroje (uvedena je 'ástka v'etn) státní dotace) tak, aby byly
srovnatelné mezi jednotliv+mi knihovnami. Ekonom M. Kraus
se vyjád,il k 'erpání rozpo'tu za 5 m)síc* roku 2012 –
hospoda,ení probíhá podle plánu a o'ekává se hospoda,ení
s kladn+m v+sledkem. Hana Nová informovala o konferenci
Inforum, kde se KNAV dle jejího názoru velmi p)kn) a .iroce
prezentovala. Martin Lhoták informoval o repozitá,i AV &R,
kter+ je od ledna 2012 v ostrém provozu. Je t,eba zajistit
op)tovnou podporu Akademické rady AV &R, aby bylo
zaji.t)no pr*b)-né ukládání pln+ch text* do repozitá,e. Ivana
Kadlecová p,ihlásí téma do programu AR ve II. pololetí 2012.

32. zasedání „per rollam“ prob)hlo 3.–21. zá,í – na pokyn
p,edsedkyn) Rady KNAV se tajemnice dne 3. zá,í 2012
obrátila na 'leny Rady KNAV se -ádostí o vyjád,ení 
„per rollam“ k 'erpání rozpo'tu KNAV za m)síce 'erven
a 'ervenec roku 2012. Dne 14. 9. byla ke schválení zaslána
je.t) aktualizovaná verze rozpo'tu za m)síc 'ervenec. 
Nová verze obsahovala komentá, s polo-kami, které korigují
hospodá,sk+ v+sledek. K 'erpání rozpo'tu v'etn)
aktualizované verze se pozitivn) vyjád,ili v.ichni 'lenové 
Rady KNAV. &erpání rozpo'tu tak bylo jednomysln) 
„per rollam“ schváleno.

33. zasedání prob)hlo 22. ,íjna 2012. I. Laiblová Kadlecová
informovala Radu KNAV o shromá-d)ní v+zkumn+ch

a vysoko.kolsk+ch pracovník* KNAV za ú'elem projednání
podpory kandidatury p,edsedy AV &R J. Draho.e na dal.í
funk'ní období – shromá-d)ní jednomysln) vyjád,ilo podporu
kandidatu,e prof. Ing. Ji,ího Draho.e, DrSc., dr. h. c.
Rada KNAV byla seznámena s aktuální situací dostupnosti
elektronick+ch informa'ních zdroj* (EIZ) – program M$MT
„Informace – základ v+zkumu“ zatím je.t) není vypsán, 
KNAV ji- zaplatila za databáze zaji.t)né prost,ednictvím
konsorcia NTK (Elsevier, Springer, Wiley, Scopus) na rok 2013
'ástky odpovídající spoluú'asti p,i podpo,e. Pokud nebude
program vypsán, bude t,eba v roce 2013 uhradit zb+vající
'ást. Z OP VaVpI nebudou tyto zdroje zaji.t)ny – situace 
je vzhledem k jejich cen) vá-ná. Rada se té- shodla, -e 
by dostupnost EIZ m)la b+t v budoucnu (po roce 2017)
zaji.0ována centráln) bez pot,eby vypisování dota'ních
program* a p,íprav projekt*. Rada byla informována
o aktivitách KNAV v rámci T+dne v)dy a techniky –
o p,edná.kách, exkurzích, v+stav) a Knihovn) sn*. 

34. zasedání prob)hlo 10. prosince 2012. M. Lhoták informoval
Radu KNAV o zasedání Akademické rady, kam byl p,izván jako
host a kde informoval o sou'asném stavu repozitá,e ASEP –
Akademická rada (prof. Ráb a PhDr. Laiblová Kadlecová)
p,ipravuje ve spolupráci s M. Lhotákem interní sm)rnici, která
bude p,edávání do repozitá,e d*razn) podporovat. Od ledna
2013 KNAV p,evezme 'ást agendy t+kající se fondu na
podporu „gold“ OA.
Rada KNAV byla seznámena s aktuální situací v oblasti EIZ –
instituce si budou minimáln) 2/3 ceny EIZ za rok 2013 hradit
ze sv+ch rozpo't* bez podpory M$MT. 
Rada KNAV byla seznámena s hodnocením T+dne v)dy
a techniky – organizáto,i T+dne v)dy ocenili 12 nejlep.ích
akcí. Mezi mno-stvím aktivit, které b)hem patnácti dn*
prob)hly, byla mezi 12 nejlep.ích vybrána také Knihovna 
sn*. Letos KNAV uspo,ádala rudolfínskou v+stavu a bohat+
program doprovodn+ch p,edná.ek, které p,ipravilo
Knihov)dné odd)lení. V KVO v sou'asnosti probíhá konverze
dat bibliografické databáze cizojazy'n+ch bohemik do
systému Clavius – v první fázi prob)hla konverze 24 000
záznam*, ve druhé fázi (leden a- 'erven 2013) budou
p,evedeny analytické záznamy a postupn) budou p,idávány
digitalizované dokumenty v pln+ch textech.
M. Kraus Radu informoval o 'erpání rozpo'tu roku 2012,
které odpovídá p,edpoklad*m. Rada také byla seznámena
s návrhem rozpo'tu roku 2013, o'ekává se hospoda,ení
s vyrovnan+m rozpo'tem. Rozpo'et KNAV na rok 2013 byl
nav+.en o 3,1 %. 

DOZOR'Í RADA (DR KNAV) 
Dozor'í Rada KNAV se v roce 2012 se.la dvakrát (5. 9. 2012
a 10. 12. 2012) a 'ty,ikrát hlasovala „per rollam“.

Zasedání 5. zá,í 2012:
1) DR KNAV projednala a schválila v+ro'ní zprávu 'innosti
KNAV za rok 2011. Ocenila v+sledky hospoda,ení, .í,i 'innosti
KNAV, mimo jiné i v oblasti elektronick+ch informa'ních
zdroj*, a kladn) zhodnotila práci auditora Ing. Martina
Teyrovského. 
2) M. Kraus p,edstavil 'erpání rozpo'tu KNAV do konce
kv)tna 2012 a odpov)d)l na dotazy, které se t+kaly
financování elektronick+ch informa'ních zdroj*. DR KNAV
velmi ocenila dosa-ení pouhého 4,5% ro'ního nár*stu
náklad*. DR KNAV doporu'ila vedení KNAV za,adit do
tabulky rozpo'tu také rozd)lení financí na platby za provoz
v prostorách KNAV, mzdy pracovník* a náklady na akvizici
a slu-by.
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3) DR KNAV schválila podklad pro stanovení odm)ny ,editeli
KNAV za rok 2011 (prob)hlo „per rollam“ hlasováním
'. 3/2012). DR KNAV hodnotila práci ,editele KNAV jako
vynikající.
4) V diskusi se DR KNAV soust,edila zejména na pr*b)h
a dal.í pokra'ování projektu &eská digitální knihovna.
M. Lhoták seznámil 'leny DR KNAV s aktuálními problémy
vypl+vajícími z komplikované komunikace s Ministerstvem
kultury. DR KNAV se rozhodla tento projekt a v.echna jednání
vedená KNAV pln) podpo,it.

Zasedání 10. 12. 2012:
1) M. Lhoták seznámil DR KNAV s postupem práce na
repozitá,i v)deck+ch v+sledk* pracovník* AV &R, které jsou
zapsané v ASEPu. Cílem je dopln)ní této databáze o fulltexty
v.ech prací. Prezentace projektu byla p,edvedena Akademické
Rad) AV &R, která ho pln) podpo,ila a ulo-ila P. Rábovi
a I. Laiblové Kadlecové vypracovat p,íslu.nou sm)rnici.
Prezentace projektu byla také p,edvedena na porad) ,editel*
ústav* AV &R. Zhruba s polovinou ústav* ji- byla uzav,ena
Rámcová smlouva o poskytování pln+ch text* a p,ipravují 
se smlouvy s dal.ími ústavy. DR KNAV ocenila v.e, co bylo
dosud na projektu vykonáno a vyjád,ila mu podporu i do
budoucna. M. Lhoták seznámil DR KNAV s postupem p,i
zaji.0ování plynulé 'innosti a finan'ním krytím elektronick+ch
informa'ních zdroj* ve fondu KNAV, zaji.0ování kontinuity
i nákupu nov+ch. Bylo schváleno p,evedení pot,ebn+ch
finan'ních prost,edk* do roku 2013, pracuje se na
spolufinancování jednotliv+ch ústav*, v jednání je zvlá.tní
dotace z centrálního rozpo'tu. 
2) V hodnocení pr*b)hu T+dne v)dy a techniky 2012 P. Ráb
ocenil mediální úsp).nost leto.ního pr*b)hu i celkového
hodnocení KNAV v rámci AV &R. M. Lhoták hovo,il o pr*b)hu
akcí KNAV. Zájem o v.echny akce byl velk+.
3) K 'erpání rozpo'tu KNAV se vyjád,ili P. Ráb a M. Lhoták.
P. Ráb ocenil promy.lené hospoda,ení s ú'elov+mi prost,edky,
vyvá-enost 'erpání v jednotliv+ch slo-kách a podpo,il dal.í
pokra'ování akce Open Access. M. Lhoták informoval
o schválení p,evedení 'ásti finan'ních prost,edk* na investici
do virtualiza'ního ,e.ení v Jen.tejn) do roku 2013. 
Na rok 2013 byl rozpo'et KNAV nav+.en o 3,5 milionu.
4) DR KNAV projednala -ádost vedení KNAV o prodlou-ení
pronájmu nebytov+ch prostor v budov) depozitá,e „D“
v Jen.tejn) u Prahy od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 Národní
léka,ské knihovn) (NLK) s tím, -e v dodatku bude zohledn)na
pr*m)rná v+.e inflace (5 %), v p,ípad) vy..í inflace o její
skute'nou v+.i v b)-ném roce. Uvedené prostory NLK u-ívá 
na základ) ,ádn) uzav,ené a DR KNAV schválené smlouvy 
od r. 2010, nájemní smlouva je platná do 31. 12. 2012, v+nos
z nájemného 'iní 182 000 K' ro'n). KNAV v sou'asné dob)
tyto prostory nevyu-ívá, byly vybudovány jako rezerva na
uskladn)ní ti.t)n+ch publikací v dal.ích letech. Pronájem trvá
ji- 6 let, jeho v+.e v.ak k návratnosti investice do vybudování
prostor depozitá,e p,ínosem není. Po diskusi se DR KNAV
usnesla, -e s v+.í pronájmu navr-enou vedením KNAV souhlasí
pouze na 1 rok a KNAV ulo-ila vypracovat nov+ návrh, kter+
by spoluú'ast dlouhodobého nájemce, v'etn) spoluú'asti
financování spot,eby energií a návratnosti investice, ,e.il. 
5) V zá,í 2012 DR KNAV 4 hlasy schválila Ing. Michaelu
Teyrovskou do funkce nového auditora KNAV od roku 2013.
Na základ) p,ipomínek 'len* DR KNAV k p,íbuzenskému
vztahu k Ing. Martinovi Teyrovskému, kter+ je sou'asn) také
da1ov+m poradcem KNAV, a v+sledku hlasování DR KNAV
po-ádalo vedení KNAV o schválení jiného auditora, a to
Ing. Ludmily H*lové, MBA, kterou na základ) jejího

oprávn)ní, -ivotopisu a praxe DR KNAV do funkce nové
auditorky KNAV od roku 2013 schválila.

Hlasování „per rollam“ v roce 2012 prob)hla s tímto
v+sledkem:
1/2012 – Dozor'í rada KNAV schválila v.emi 7 hlasy pro KNAV
nového auditora Ing. Martina Teyrovského.
2/2012 – Dozor'í rada KNAV 6 hlasy neschválila z,ízení
v)cného práva na pozemcích v majetku KNAV v Jen.tejn) ve
prosp)ch firmy Line Architektura s. r. o., 1 hlas byl pro z,ízení
v)cného práva.
3/2012 – Dozor'í rada KNAV rozhodla o hodnocení ,editele
KNAV M. Lhotáka, v.emi 7 hlasy ohodnotila jeho práci
známkou 3, tedy vynikající.
4/2012 – Auditorem KNAV od roku 2013 byla 4:3 hlasy
schválena Ing. Michaela Teyrovská.

–
D) ORGANIZA'NÍ STRUKTURA KNAV
k 31. 12. 2012

1 – %editel KNAV
11 – Kancelá, ,editele (K()
111 – Sekretariát
112 – PR, propagace a správa webu
12 – Odd)lení informa'ních technologií (OIT)
13 – Digitaliza'ní centrum (DC)

2 – Odbor provozu a ekonomiky (OPE)
zástupce ,editele pro provoz a ekonomiku, vedoucí odboru
21 – Ekonomické odd)lení (EO)
211 – Finan'ní ú'tárna
212 – Mzdová ú'tárna
213 – Personální
22 – Odd. technick+ch slu-eb – reprografické a kniha,ské
centrum (OTS)
23 – Správa areálu Jen.tejn (SAJ)

3 – Odbor pro v+zkum a v+voj (OVV)
zástupkyn) ,editele pro v+zkum a v+voj, vedoucí odboru
31 – Knihov)dné odd)lení (KVO)
32 – Poradkyn) pro VaV (VaV)
33 – Evidence v+sledk* VaV (EVVaV)
34 – Odd)lení elektronick+ch informa'ních zdroj* (OEIZ)

4 – Odbor slu,eb
vedoucí odboru
41 – Odd)lení v+p*j'ních slu-eb (OVS)
411 – Po'íta'ová studovna
42 – Odd)lení meziknihovních slu-eb (OMS)
43 – Odd)lení pro správu studovny (OSS)
44 – Re.er.ní a referen'ní slu-by (RRS)

5 – Odbor pro dopl-ování a zpracování fondu (ODZF)
vedoucí odboru
50 – Odd)lení správy knihovních systém* (OSKS)
51 – Odd)lení akvizice (OA)
511 – Akvizice 'asopis*
512 – Akvizice knih
513 – V+m)na
52 – Odd)lení zpracování knih a elektronick+ch nosi'* (OZKEN)
53 – Odd)lení zpracování 'asopis* (OZ&)
54 – Revizní odd)lení (RO)
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Vernisá- v+stavy „Knihy v dob) panování Rudolfa II.“, 

kterou pro T+den v)dy a techniky 2013 p,ipravilo Knihov)dné odd)lení 

ve spolupráci s M. Krahulcovou (1. 11. 2012)
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1 – %EDITEL KNAV

Ing. Martin Lhoták
,editel

Rok 2012 ukon'il první p)tileté období, b)hem kterého Knihovna Akademie v)d fungovala jako ve,ejná v+zkumná instituce,
co- u této nové právní formy znamená volbu ,editele, Rady instituce a Dozor'í rady. Shodou okolností se tento rok také se.el
s dal.ím v+znamn+m termínem – hodnocením v+zkumného zám)ru za období 2005–2011. To, -e jsem op)t autorem úvodu 
této v+ro'ní zprávy, znamená, -e budu velmi pravd)podobn) pokra'ovat v této 'innosti je.t) dal.í 'ty,i roky. D)kuji za d*v)ru.
S velk+m pot).ením mohu konstatovat, -e ob) velmi d*le-ité rady p*sobící v na.í instituci z*stávají ve stejném slo-ení. 
Cht)l bych na tomto míst) pod)kovat 'lenkám a 'len*m Rady Knihovny AV &R i Dozor'í rady Knihovny AV &R za v+bornou
spolupráci v uplynul+ch p)ti letech i za ochotu v)novat se této 'innosti v dal.ím období.

V 'ervnu Knihovna AV &R obdr-ela protokol o záv)re'ném hodnocení sedmiletého v+zkumného zám)ru s názvem: „V+voj
a implementace informa'ní infrastruktury pro v)du a v+zkum; d)jiny knihy a knihoven v 'esk+ch zemích do roku 1800“. 
V+rok záv)re'ného zhodnocení v+zkumného zám)ru zn)l: „P,edpokládané cíle a v+sledky byly spln)ny, bylo dosa-eno
vynikajících v+sledk* s mezinárodním v+znamem.“ Nejlep.í mo-né hodnocení je zásluhou dlouhodob) kvalitní práce
zam)stnanc* knihovny, kter+m za to pat,í velké uznání a pod)kování.

Uplynul+ rok byl startovním milníkem pro n)kolik v+znamn+ch projekt*. Mezi projekty podpo,ené granty pat,í projekt na
vytvo,ení &eské digitální knihovny, jeho- ,e.ení by m)lo b)hem 'ty, let p,inést agregovan+ p,ístup do digitálních knihoven
provozovan+ch v &eské republice. V+zkumn+m projektem v oblasti knihov)dy podpo,en+m Grantovou agenturou &R je t,ílet+
projekt s názvem „Knihovna Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu v kontextu st,edoevropsk+ch .lechtick+ch knihoven 16. století.“

Mezi v+znamné nové projekty hrazené z vlastního rozpo'tu pat,í roz.í,ení bibliografické databáze ASEP o mo-nost vlo-ení
pln+ch text* a tím fakticky umo-nit vznik institucionálního repozitá,e AV &R v souladu s p,ijatou Politikou otev,eného p,ístupu
AV &R. Ostr+ provoz byl spu.t)n v lednu, do konce roku bylo vlo-eno více ne- 1 300 pln+ch text*.

Knihovna AV &R je v posledních letech úsp).ná v získávání prost,edk* z programu MK &R VISK. Nejv+znamn)j.ím opakujícím 
se projektem je zám)r podávan+ do programu VISK 5 RETROKON, v rámci kterého ro'n) strukturovan) do knihovního systému
Aleph zpracováváme retrospektivní konverzí lístkového katalogu 40-50 tis. bibliografick+ch záznam*. V nejbli-.ích cca 2 letech
by m)l b+t generální lístkov+ katalog kompletn) k dispozici prost,ednictvím knihovního systému, co- znamená v+razn) vy..í

II. HODNOCENÍ
'INNOSTI PRACOVI!T"



–
12

míru zp,ístupn)ní pro na.e u-ivatele. Op)tovn) byla
z programu VISK 7 hrazena digitalizace historick+ch ro'ník*
periodik z na.eho fondu. Z programu VISK 1 byl podpo,en
projekt, kter+ byl ur'en k p,ípravn+m krok*m pro realizaci
Centrálního portálu knihoven &R. Centrální portál vychází
z Koncepce rozvoje knihoven &R na roky 2011–2015 a m)l by
v budoucnu zast,e.it slu-by a informa'ní zdroje poskytované
'esk+mi knihovnami.

Mimo,ádn+ úsp)ch m)ly v lo1ském roce akce po,ádané
v rámci listopadového T+dne v)dy a techniky AV &R. 
Tradi'n) vysokou úrove1 m)ly odborné knihov)dné
p,edná.ky a v+stava zam),ené tentokrát na dobu Rudolfa II.
Zcela novou aktivitou byla Knihovna sn*, b)hem které byla
KNAV nep,etr-it) otev,ena celou noc, p,i'em- byl zaji.t)n
program zahrnující nap,. autorské 'tení, odbornou p,edná.ku
na téma spánku, a hudební i filmovou produkci. Organizáto,i
T+dne v)dy vybrali Noc sn* mezi nejlep.í akce organizované
v rámci tohoto v)deckého festivalu.

Stále ve v)t.í mí,e sílí p,echod na elektronické informa'ní
zdroje. Digitální knihovna AV &R provozovaná v systému
Kramerius 4 dosáhla po'tu 1,8 miliónu zp,ístupn)n+ch stran.
Zcela nov) bylo v masovém m),ítku zahájeno zp,ístup1ování
elektronick+ch knih na.im u-ivatel*m, ke konci roku 
se jednalo o více ne- 100 tisíc titul*. K zaji.t)ní databází
elektronick+ch 'asopis* bude vyu-it nov+ program „Informace
– základ v+zkumu“, vyhodnocení projekt* p,ipraven+ch
koncem roku 2012 by m)lo b+t známo v pr*b)hu leto.ního
roku.

D)kuji v.em zam)stnanc*m za práci odvedenou v uplynulém
roce p,i ,e.ení projekt*, po,ádání akcí i p,i zaji.0ování v.ech
'inností souvisejících s provozem Knihovny Akademie v)d &R.
Podrobn)ji o aktivitách jednotliv+ch odbor* a odd)lení
informuje tato v+ro'ní zpráva.

–

ODD"LENÍ INFORMA'NÍCH TECHNOLOGIÍ
OIT se v roce 2012 v)novalo – vedle zaji.t)ní b)-ného
provozu IT infrastruktury – zejména projekt*m souvisejícím
s KNAV a jejími pracovi.ti.

Po*íta*ová studovna
KNAV v rámci po'íta'ové studovny poskytuje sv+m
registrovan+m u-ivatel*m (dále jen u-ivatelé) mimo 
jiné i p,ístup na internet a to bu2 z po'íta'* KNAV zde
umíst)n+ch nebo prost,ednictvím vlastních komunika'ních
za,ízení. U-ivatelé mají mo-nost svá komunika'ní za,ízení
p,ipojit do studovní sít) bu2 prost,ednictvím pevn+ch
ethernetov+ch zásuvek nebo prost,ednictvím bezdrátové
technologie Wi-Fi.

B)hem zavírací doby v lét) 2012 prob)hl upgrade a roz.í,ení
Wi-Fi p,ístupov+ch bod* – nyní jsou k dispozici celkem t,i.
Tímto posílením do.lo k v+razn) lep.ímu pokrytí radiov+m
signálem celé studovny i v odlehlej.ích 'ástech budovy.

Po*íta*ová sí. KNAV
B)hem celého roku 2012 probíhala pravidelná obm)na
pracovních stanic zam)stnanc* KNAV a na v)t.in) z nich
i nasazení nov)j.í verze opera'ního systému Windows 7.

V roce 2012 byl aktivn) vyu-íván videokonferen'ní systém
Polycom, kter+ v+razn) usnadnil spolupráci mezi subjekty
zapojen+mi v r*zn+ch projektech – zejména pak s kolegy
z Národní knihovny &R a Moravské zemské knihovny v Brn).

Koncem roku také prob)hl upgrade docházkového systému.
Zastaral+ a dále ji- nepodporovan+ systém AME byl nahrazen
modern)j.ím a lépe u-ivatelsky p,ístupn)j.ím docházkov+m
systémem ALVENO. V návaznosti na to dojde v roce 2013 také
k v+m)n) dosluhujících docházkov+ch 'te'ek za nov)j.í
model. 

V+znamn+ posun b)hem roku zaznamenal projekt p,ipojení
depozitá,e v Jen.tejn) optick+m gigabitov+m spojem, kter+
pro KNAV realizuje CESNET prost,ednictvím firmy UPC,
s. r. o. Zata-ení optického kabelu do serverovny v hlavní
budov) depozitá,e by m)lo prob)hnout dle plánu do konce
února 2013. Zárove1 je je.t) p,islíbeno vybudování zálo-ního
gigabitového spoje z jiného geografického sm)ru, které by
m)lo b+t k dispozici pravd)podobn) v polovin) roku 2013.

Dále byl upgradován hlavní souborov+ server na sí0ové
platform) Open Enterprise Server a p,eveden do virtuálního
prost,edí. Akce prob)hla v sou'innosti s technikem
dodavatele bez vá-n)j.ích komplikací.

Pro pot,eby institucionálního repozitá,e ASEP bylo
rozhodnuto vytvo,it trvalé identifikátory prost,ednictvím
systému Handle. Handle je jednoduch+ a trval+ identifikátor
odkazující k URL objektu. Pokud objekt zm)ní nap,. umíst)ní,
správce objektu za,ídí p,esm)rování Handle na novou adresu.
Z pohledu u-ivatele se tak nic nem)ní. Pozd)ji byl spu.t)n
i druh+ server, takzvan+ mirror, na n)j- je p,esm)rován provoz
v p,ípad), -e dojde nap,íklad k po.kození dat na primárním
serveru. Vyu-ití t)chto identifikátor* p,edpokládáme nap,.
i u K4.
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Dále do.lo k 'áste'nému, ji- dlouhodob) plánovanému,
p,evodu databází star+ch tisk*, které jsou spravovány
Knihov)dn+m odd)lením (dále jen KVO) do nového
informa'ního systému. Byl zvolen knihovní systém Clavius
firmy Lanius jako náhrada dnes ji- historického systému ISIS.
OIT nainstalovalo dva servery – aplika'ní a databázov+, dal.í
práce ji- probíhají zejména ze strany dodavatele.

V lét), kdy byla KNAV uzav,ena pro ve,ejnost, prob)hl
naplánovan+ p,echod z knihovního systému Aleph (dále 
jen Aleph) verze 18 na verzi 20. S p,edstihem t,í m)síc* 
byla provedena instalace serveru ve virtuálním prost,edí
a nastavena jeho konfigurace. Po nainstalování nové verze
Alephu a databázového systému Oracle byla firmou Multidata
naimportována pokusná data. Následn) probíhaly
konfigurace a testování jak na úrovni Alephu, tak na úrovni
opera'ního systému. V srpnu do.lo k napln)ní systému daty
a uvedení do provozu.

Webarchiv
V roce 2012 pokra'ovalo archivování dokument*
zve,ej1ovan+ch na webov+ch stránkách jednotliv+ch ústav*
AV &R.

Sklízení probíhá v m)sí'ních intervalech a objem p,ír*stk* 
za jednotlivé dávky se v závislosti na mno-ství aktuálních
zm)n pohybuje kolem 5 GB. Za cel+ rok 2012 bylo od ústav*
AV &R získáno 57 GB sklizeného obsahu.

Celkov+ objem archivovan+ch dat, která jsou zp,ístup1ována
webarchivem, tak nyní 'iní necel+ch 320 GB. Dal.ích 30 GB
pak tvo,í k t)mto sklizen+m dat*m fulltextové indexy.

VuFind 
V pr*b)hu roku 2012 bylo testováno a upravováno
alternativní webové rozhraní k Alephu – systém VuFind.
VuFind p,edstavuje open source implementaci u-ivatelského
rozhraní knihovního katalogu a dal.ích systém*
s informa'ními zdroji. Na Aleph je napojen prost,ednictvím
jeho XML rozhraní REST-DLF API, které mimo jiné umo-1uje
získávat informace o u-ivatelích, bibliografick+ch záznamech
(dále jen záznam) a zadávat po-adavky na rezervaci. Toto
napojení bylo ji- d,íve implementováno v Moravské zemské
knihovn) v Brn) a v OIT bylo upraveno pro pot,eby KNAV.
Podobn) byly upraveny i dal.í sou'ásti, nap,íklad u-ivatelské
rozhraní a indexace záznam*. Ov),ování identity
(autentizace) u-ivatel* je ,e.eno prost,ednictvím LDAP
serveru, kde jsou ulo-eny u-ivatelské ú'ty. U-ivatel tedy
vyu-ívá stejné identifika'ní údaje jako v Alephu. 

Nové rozhraní katalogu vyu-ívá p,ehledné a u-ivatelsky
p,ív)tivé vyhledávací prost,edí. Mezi jeho hlavní p,ednosti
pat,í jednoduché zp,es1ování a kategorizace v+sledk*
vyhledávání pomocí li.ty s fasetovou navigací, která umo-1uje
zú-ení zobrazen+ch v+sledk* nap,. podle tématu, formátu,
autora, jazyku publikace nebo roku vydání. V+sledky je
mo-né ,adit podle relevance v*'i vyhledávacímu dotazu,
data, autora nebo názvu titulu. Rozhraní poskytuje také
na.eptávání p,i zadávání dotazu, p,íbuzná témata
k vyhledávanému dotazu nebo vytvo,ení RSS z konkrétního
dotazu. P,i vlastním zobrazení záznamu pak systém navrhne
dal.í podobné polo-ky, umo-ní exportovat metadata
záznamu do r*zn+ch formát* 'i vytvo,it citaci. 

Na v+voji systému VuFind se stále pracuje a probíhá jeho
roz.i,ování o dal.í funk'nosti. V sou'asnosti se plánuje
testování propojení s externími indexy nap,. EBSCO Discovery
Service a Primo Central Index a také napojení na systém
Kramerius 4. Do ostrého provozu bude nové rozhraní
uvedeno po'átkem roku 2013 na adrese www.vufind.knav.cz

Orbeon
Na po'átku roku 2012 byl pln) zprovozn)n systém Orbeon
(dále jen Orbeon) pro zpracování 'lánk* z 'asopis*
vycházejících v ti.t)né i elektronické podob) pod jednotliv+mi
ústavy AV &R, na n)m- se za'alo pracovat ji- koncem roku
2011. P,ípravné práce zahrnovaly p,edev.ím specifikaci
a pravidla pro tvorbu zaznamenávan+ch metadat. B)hem
roku pak byla tato pravidla je.t) zp,es1ována a sla2ována
s pravidly projektu Národní digitální knihovny (dále jen NDK)
a projektu ANL+.

Bibliografické údaje o jednotliv+ch 'láncích a jejich 
autorech zadávají zpracovatelky do databáze prost,ednictvím
webového formulá,e. Takto získaná metadata se poté
konvertují do xml formátu MODS (Metadata Object
Description Schéma). Zárove1 s metadaty se ukládá i pln+ 
text 'lánku ve formátu pdf, pokud je dostupn+. Toto webové
rozhraní pro.lo v pr*b)hu roku také drobn+mi úpravami,
odrá-ejícími m)nící se zaznamenávaná metadata
a zjednodu.ujícími práci s formulá,em.

Orbeon zaji.0uje 'áste'né ,e.ení, m)l by b+t následn)
nahrazen plnohodnotn+m v+robním nástrojem pro metadata
v nativním formátu pro Kramerius 4 – systémem ProArc, 
na jeho- v+voji se b)hem roku 2012 intenzivn) pracovalo.

Projekt Digitální knihovny AV 'R a v+voj systému Kramerius
4 (dále jen K4)
V+voj systému Kramerius, kter+ je v+chozím technick+m
,e.ením pro Digitální knihovnu AV &R, je dlouhodob+ projekt,
jen- nabyl pom)rn) d*le-itého vlivu i v ostatních knihovnách
v &eské republice. V projektu spolupracují na úrovni ,e.itel*
krom) KNAV také Národní knihovna, Moravská zemská
knihovna a firma INCAD, spol. s r. o.

B)hem roku 2012 se intenzivn) pracovalo na dal.ím v+voji K4.
Do.lo k ur'it+m úpravám v administrátorském rozhraní – byl
integrován konvertor z formátu METS (NDK) do FOXML
(nativní formát K4, resp. Fedora Commons), byl p,epracován
importní formulá,, kter+ nyní umo-1uje v+b)r podadresá,e,
kde se nalézají importovaná data, byla p,idána podpora
replikace mezi jednotliv+mi instancemi K4 a mnoho dal.ích
drobn+ch vylep.ení jak z u-ivatelského a administrátorského
pohledu, tak i v samotném jádru K4. Vedle p,idávání nov+ch
funk'ností probíhalo samoz,ejm) i testování a opravy chyb.

Klí'ovou událostí v roce 2012 bylo zaji.t)ní dal.ího
financování v+voje K4 díky úsp).n) podanému projektu &eská
digitální knihovna v rámci Programu aplikovaného v+zkumu
a v+voje národní a kulturní identity (dále jen NAKI), kter+
vyhlásilo Ministerstvo kultury &eské republiky. V rámci
projektu &eská digitální knihovna získává tedy v+vojov+ t+m
kolem K4 finan'ní prost,edky na dal.í rozvoj a- do roku 2015.

Sou'asn) s tím prob)hlo v roce 2012 v+b)rové ,ízení na
analytické a programátorské práce, jeho- vít)zem se stala
firma INCAD, spol. s r. o. Díky tomu by m)la b+t zachována
kontinuita dal.ího v+voje K4.



–
14

Vedle Digitální knihovny AV &R v systému K4, její- obsah 
je podrobn)ji popsán v té 'ásti v+ro'ní zprávy v)nující se
v+stup*m Digitaliza'ního centra, je v KNAV stále je.t)
v provozu dal.í digitální knihovna zalo-ená na E-prints, 
do které jsou i nadále importovány nové 'lánky z 'asopis*
vydávan+ch (zejména) ústavy AV &R (dále jen 'lánky). Systém
E-prints se nicmén) dále v KNAV nerozvíjí, slou-í v podstat)
jen jako do'asné úlo-i.t) do doby, ne- bude zvládnut proces
importu do K4. P*vodní plán migrace 'lánk* do K4 se
pozdr-el z d*vodu nejasností kolem formátu metadatového
popisu 'lánk*, nicmén) b)hem roku 2012 ji- probíhal v+voj
replika'ního nástroje, jeho- prost,ednictvím se sklidí cel+
obsah E-prints a p,ekonvertuje do nativního formátu K4.
Koncem roku ji- prob)hlo první, z v)t.í 'ásti úsp).né,
testování replikace 'lánk* z E-prints do K4.

Virtualizace
Koncem roku 2010 za'alo zavád)ní virtualizace do prost,edí
KNAV. Nejprve se za'alo s virtualizací server* v hlavní
serverovn) KNAV na Národní. B)hem následujících dvou 
let probíhalo sbírání zku.eností s touto novou technologií.

B)hem roku 2012 bylo rozhodnuto po,ídit dal.í virtualiza'ní
uzel (mén) v+konn+ ne- v serverovn) na Národní)
v Digitaliza'ním centru v Jen.tejn), proto-e servery, které 
se zde nacházejí, jsou ji- na hranici v+konnosti a spolehlivosti
vzhledem k jejich stá,í. V druhé polovin) roku probíhaly
p,ípravy zadávací dokumentace pro v+b)rové ,ízení, které 
by m)lo prob)hnout za'átkem roku 2013.

Spolu s nov+m optick+m p,ipojením a virtualizací se
v Digitaliza'ním centru v Jen.tejn) otev,ou .ir.í mo-nosti
vyu-ití této lokality – minimáln) jako zrcadlo pro n)které
typy datov+ch záloh.

DIGITALIZA'NÍ CENTRUM
V roce 2012 DC pokra'ovalo ve zpracovávání jak 'asopis*
a monografií vydávan+ch v p*sobnosti AV &R, tak i materiál*
z jin+ch knihoven a institucí. 

Byly naskenovány doposud nezpracované tituly vydávané
jednotliv+mi ústavy AV &R. Pokra'ovalo se rovn)- ve
skenování monografií z produkce AV &R a jejích p,edch*dky1. 
Jednotlivé tituly a monografie jsou pr*b)-n) zpracovávány
a importovány do Digitální knihovny provozované v systému
Kramerius 4.

V rámci projektu Registrdigitalizace.cz se DC podílelo, spolu
s Národní knihovnou (NK) a firmou INCAD, na testování
a vylad)ní nového importního modulu a jeho ostrém nasazení
do provozu. Registrdigitalizace.cz je v rámci KNAV vyu-íván
Digitaliza'ním centrem (DC) a Knihov)dn+m odd)lením (KVO)
ke sledování jednotliv+ch fází zpracování periodik, monografii
i star+ch tisk*. Registr je d*le-it+m zdrojem informací
o ve.keré probíhající digitalizaci v KNAV i v ostatních
institucích.

Ve spolupráci s firmou INCAD probíhaly v rámci projektu
&eská digitální knihovna, financovaného z programu M$MT
NAKI, práce na v+voji produk'ního a archiva'ního systému
ProArc. Jedná se o open-source nástroj pro tvorbu a úpravu
metadat, kter+ postupn) ve workflow DC nahradí dosud
pou-ívan+ systém Sirius. Systém ProArc by m)l zárove1 
slou-it jako ,e.ení pro dlouhodobou archivaci digitálních
dokument*. Nasazení produk'ní 'ásti v ostrém provozu
prob)hne v prvních m)sících roku 2013. V rámci projektu
&eská digitální knihovna bude dále vyvinut systém Rdflow,
jen- umo-ní jednotliv+m institucím zapojen+m do
Registrdigitalizace.cz pou-ívat Registr odd)len) na lokálních
pracovi.tích. Tyto jednotlivé instalace budou i nadále
propojeny na centrální úrovni v NK, av.ak na této centrální
instalaci ji- nebudou p,ímo závislé. DC bude hlavním
pracovi.t)m pro v+voj a testování tohoto ,e.ení.

V roce 2012 bylo v DC realizováno celkem 12 externích
zakázek, které se li.ily sv+m rozsahem. Mezi v+znamn)j.í
zakázky pat,ilo skenování titulu „Magnetische und
meteorologische Beobachtungen zu Prag“ a dal.ích
navazujících titul* pro Geofyzikální ústav AV &R
a „Historick+ch mluvnic a monografií“ pro Ústav pro 
jazyk 'esk+ AV &R. Nadále pokra'ovala spolupráce
s Archeologick+m ústavem AV &R p,i skenování plán*
archeologick+ch nalezi.0, spolupráce s Institutem Bohuslava
Martin* p,i snímání notov+ch zápis* a Matematick+m
ústavem AV &R p,i skenování a zpracování materiál* 
pro DML.CZ – Czech Digital Mathematics Library. 

V roce 2012 probíhala spolupráce s KVO p,i digitalizaci
star+ch tisk* z fondu KNAV. P,i realizaci byly dodr-ovány
standardy dota'ního programu VISK 6 Memoriam Mundi
Series Bohemica, co- umo-1uje zve,ejn)ní v Manuscriptoriu.

Z NK byla replikována star.í data k n)kolika ,adám Rozprav
&eské akademie císa,e Franti.ka Josefa a Rozprav &eské
akademie v)d a um)ní. Data byla importována do systému
Kramerius KNAV a tím v digitální podob) vznikla ucelená
,ada „Rozprav“, je- pat,í k nejvyhledávan)j.ím titul*m 
mezi 'esk+mi v)deck+mi 'asopisy vydávan+mi na konci 
19. a na po'átku 20. století.



Celkov) bylo za rok 2012 v DC naskenováno 684 032 obrázk* (v'etn) externích zakázek). Do Digitální knihovny v systému
Kramerius (kramerius.knav.cz) p,ibylo 192 106 stran a na konci roku 2012 'inil celkov+ po'et dostupn+ch stran 1 798 608 ve 
140 titulech periodik a 140 monografiích. Ve,ejn) p,ístupn+ch je 336 956 jednotliv+ch stran.

Naskenováno
Import Sirius
Export Sirius
Kramerius 
*.djvu + *. jpg
Kramerius *.txt

Vysv)tlivky:

(ádek Import Sirius vyjad,uje po'et stran, které byly po skenování graficky upraveny, o,ezány a importovány do produk'ního systému Sirius.

(ádek Export Sirius vyjad,uje po'et stran, které byly v systému Sirius zpracovány – automatizované a manuální vytvo,ení metadat, OCR – a následn)

vyexportovány ji- ve standardním formátu pro systém Kramerius.

(ádek Kramerius *.djvu a *.jpg p,edstavuje po'et obrazov+ch soubor* v t)chto formátech importovan+ch do systému Kramerius. 

(ádek Kramerius *.txt p,edstavuje po'et textov+ch soubor* importovan+ch do systému Kramerius, které slou-í jako metadata pro plnotextové vyhledávání.

Nové tituly *asopis/ zpracované v roce 2012 pro projekt Digitální knihovna AV 'R:

Titul Po*et stran
Akademick+ bulletin Akademie v)d &eské republiky 4 493 
Astronomische magnetische und meteorologische Beobachtungen 774 
&eská mykologie 13 457 &eskoslovenská parasitologie 4 400 
Eirene 7 313 European journal of entomology 3 016 
Folia geobotanica et phytotaxonomica 14 666 
Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag 2 008
Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der k. k. Sternwarte 994
Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag 6 205
Numismatick+ sborník 5 420
Preslia 25 798
Studie o rukopisech 8 146
Teorie a metoda 3 532
Teorie rozvoje v)dy 5 950 
Teorie v)dy 7 782 

Kompletní seznam digitalizovan+ch titul* 'asopis* viz P,íloha '. 4.

–
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem
796 496 544 407 195 882 434 242 495 046 616 367 684 032 4 422 243
435 612 354 430 168 021 275 654 112 555 141 790 158 961 2 019 433
358 240 221 027 145 218 435 264 107 521 139 191 150 698 1 908 635
225 117 195 991 92 187 533 959 139 575 76 167 192 106 1 798 608

187 710 195 710 83 735 771 052 142 651 76 106 192 106 1 793 734
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2 – ODBOR PROVOZU A EKONOMIKY (OPE)

Ing. Miroslav Kraus
zástupce ,editele pro provoz a ekonomiku, vedoucí odboru

Hlavní 'innost – provoz studovny, v+p*j'ky a vracení publikací, re.er.e, vyhledávání v informa'ních zdrojích, poskytování
informací, kniha,sk+ch, kopírovacích slu-eb a zaji.0ování meziknihovní v+p*j'ní slu-by – realizuje KNAV p,evá-n) v budov) 
na Národní 1009/3, Praha 1, kde je dislokována v)t.ina pracovi.0, a to ,editelství, odbory provozu a ekonomiky, v+zkumu
a v+voje, dopl1ování a zpracování fondu a slu-eb. Pro zaji.t)ní provozu studovny a pot,eb u-ivatel* je kni-ní fond uskladn)n
z'ásti v budov) na Národní 1009/3 a v)t.inou v centrálním depozitá,i v Jen.tejn) u Prahy 25-27. Celková kapacita depozitá,*
umo-1uje uskladn)ní cca 38 350 bm kni-ního fondu, z toho v Jen.tejn) u Prahy 36 850 bm, v budov) na Národní t,íd) pak 
1 500 bm. 

KNAV je financována ze státního rozpo'tu prost,ednictvím z,izovatele, dále z grant* a projekt* od r*zn+ch poskytovatel*
(zejména MK &R a M$MT &R). Vlastní 'inností získává v+nosy z u-ivatelsk+ch poplatk*, re.er.ních, reprografick+ch
a kniha,sk+ch slu-eb pro u-ivatele a ústavy AV &R. Do této kategorie rovn)- spadají v+nosy za správu databází a za externí
zakázky Digitaliza'ního centra. 

Rozpo*et
Rozpo*et KNAV na rok 2012 byl konstruován jako vyrovnan+ takto (v K*): 

Náklady celkem 94 151 000
v tom d*le-ité polo-ky:
Spot,eba materiálu, PHM, DHM 11 220 000
Spot,eba energií 1 695 000
Slu-by 35 895 000
Osobní náklady 35 799 000

V+nosy celkem 94 151 000
v tom d*le-ité polo-ky:
Ostatní v+nosy (spoluú'asti na projektech) 38 400 000
Tr-by za vlastní v+kony (slu-by, zbo-í) 6 800 000
Provozní dotace od z,izovatele (v'.EIZ a liter.) 48 951 000

V+sledek hospoda,ení 0
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Náklady a v+nosy KNAV se v pr*b)hu roku 2012 vyvíjely v závislosti na p,íd)lu prost,edk* ze státního rozpo'tu cestou
z,izovatele, získání grant* a finan'ních prost,edk* na v+zkum a v+voj od subjekt* mimo AV &R a prost,edk* získan+ch vlastní
'inností. V+sledek hospoda,ení KNAV za rok 2012 je patrn+ z následujícího p,ehledu (v K'):

Náklady celkem 103 699 348
v tom d*le-ité polo-ky:
Spot,eba materiálu, PHM, DHM 1 486 140 
Spot,eba energií 2 498 729 
Slu-by (bez inf. zdroj*) 2 589 380
Osobní náklady 38 591 740
Informa'ní zdroje (v'. mimo rozpo'tov+ch) 36 827 987

V+nosy celkem 103 699 567
v tom d*le-ité polo-ky:
Tr-by ze zakázek 1 182 972
Tr-by z prodeje materiálu 2 300 
Dotace na podporu v+zkumn+ch organizací od z,izovatele 30 522 000
Dotace na zaji.t)ní 'innosti od z,izovatele 13 035 000
Dotace na literaturu od z,izovatele 9 500 000 
Ú'elové prost,edky (M$MT, MK a partne,i projekt*) 34 366 411

V+sledek hospoda,ení 210

V+sledek hospoda,ení ve v+.i 210 K' (zisk) koresponduje s plánovan+m v+sledkem hospoda,ení KNAV pro rok 2012. 

Hodnocení náklad/
Hlavními nákladov+mi polo-kami jsou 
a) spot,eba materiálu, která zahrnuje spot,ebu provozních materiál* pro 'innost KNAV, 
b) spot,eba energií v jednotliv+ch objektech, zejména spot,eba elektrické energie, plynu, vodné a sto'né,
c) slu-by, které zahrnují zejména v+kony spoj*, po.tovné, nájemné nebytov+ch prostor, ú'astnické poplatky na konferencích
a opravy a údr-by majetku, 
d) osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální poji.t)ní a zákonné sociální náklady, 
e) informa'ní zdroje, jejich- sou'ástí je nákup knih, 'asopis* a elektronick+ch informa'ních zdroj* (EIZ). 

P0ehled náklad/ KNAV na nákup literatury a EIZ (v*. poplatk/ za vyu,ívání) poskytuje následující tabulka (v K*):

Polo,ka Náklad – zdroj dotace od z0izovatele % 
Ti.t)né monografie 'eské 689 747 7,28
Ti.t)né monografie zahrani'ní 2 359 302 18,73
Ti.t)né 'asopisy 430 372 4,53 
Mezinárodní v+m)na 93 372 0,98
Elektron. inf. zdroje – databáze 4 902 744 51,60
FUUP 1 024 463 10,78
Celkem 9 500 000 100,00

V roce 2012 zaji.0ovala KNAV p,ístupy do 23 elektronick+ch databází a informa'ních zdroj*, které byly spolufinancovány M$MT
'i dal.ími ú'astníky p,es rozpo'et KNAV 'ástkou 40 029 tis. K'.

V souhrnu KNAV zajistila sv+m u-ivatel*m a AV &R v roce 2012 p,ístup do elektronick+ch informa'ních zdroj* v celkové
hodnot) 17 940 tis. K'.

Osobní náklady
Osobní náklady jsou podstatnou slo-kou náklad* KNAV. Skládají se ze mzdov+ch náklad*, odm)n za dohody o provedení 
práce a pracovní 'innosti, autorsk+ch honorá,* a zákonn+ch odvod* na sociální a zdravotní zabezpe'ení a dávky
nemocenského poji.t)ní vyplácené KNAV. Tyto polo-ky v roce 2012 'inily 38 591,74 tis. K', tj. 27,82 % z celkov+ch náklad*.
P,evá-ná 'ást mzdov+ch prost,edk* je vyplácena v polo-ce mzdy ve v+.i 25 960,67 tis. K', na ostatní osobní náklady bylo
vyplaceno 1 908,22 tis. K', na zákonné sociální poji.t)ní bylo odvedeno 9 068,01 tis. K'.
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Hodnocení v+nos/
Hlavním zdrojem v+nos* jsou dotace z v+daj* státního rozpo'tu na podporu v+zkumn+ch organizací a zaji.t)ní jejich 'innosti
poskytované prost,ednictvím z,izovatele, dále granty a projekty poskytované subjekty mimo AV &R (ú'elové prost,edky).
Dotace ze státního rozpo'tu a ú'elové prost,edky tvo,ily 84,30%. Men.í m)rou se na v+nosech podílely tr-by za vlastní v+kony,
úroky, kursové zisky a v+nosy z prodeje majetku.

Ú*elové prost0edky

Poskytovatel Ú*el 'ástka 
M$MT Projekt „Multilicence na p,ístup do Web od Knowledge“ 28 293 411
GA &R Projekt „Knihovna H. Becka z Leopoldsdorfu“ 318 000
MK Program VISK 5 – projekt „Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV“ 420 000
MK Program VISK 1 – projekt „Centrální portál: etapa 2012“ 251 000
MK Program VISK 7 – projekt „Mikrofilmování a digitalizace V)stníku Královské 'eské spole'nosti nauk“       200 000
MK Program NAKI – projekt „&eská digitální knihovna“ 4 884 000
Celkem 34 366 411

Zam)stnanci
Fyzick+ po'et zam)stnanc* se proti roku 2011 zv+.il o dva, p,epo'ten+ pr*m)rn+ po'et o 3,05 a fyzick+ pr*m)rn+ po'et o 2,90.
Nav+.ení po'tu zam)stnanc* bylo umo-n)no díky zv+.en+m ú'elov+m prost,edk*m. Celkov+ fyzick+ i p,epo'ten+ stav a jeho
v+voj od roku 2005 je patrn+ z následující tabulky:

Po*et zam)stnanc/ v letech 2005–2012, pr/m)rn+ v)k (údaje platné k 31. 12. 2012)

Rok Fyzick+ po*et P0epo*ten+ pr/m)rn+ po*et Fyzick+ pr/m)rn+ po*et Pr/m)rn+ v)k (let) 
2005 97 79,18 87,60 46
2006 99 80,46 89,00 46
2007 100 77,21 85,80 45
2008 99 77,77 85,40 45
2009 101 82,74 90,66 45
2010 93 78,01 85,36 45
2011 92 76,32 82,53 46
2012 94 79,37 85,43 46

Pozn.: Diference mezi fyzick+m pr*m)rn+m po'tem a fyzick+m po'tem k 31. 12. je zp*sobena zapo'tením pracovnic 
na mate,ské dovolené

Zam)stnanc*m je poskytována preventivní léka,ská pé'e u smluvního léka,e, p,ísp)vky na rekreace, bezúro'né p*j'ky a dary
u p,íle-itosti -ivotních jubileí ze Sociálního fondu. Na podzim roku 2012 bylo centráln) zaji.t)no preventivní o'kování proti
ch,ipce.

Závodní stravování není mo-no v podmínkách KNAV zajistit, zam)stnanc*m je poskytován ze Sociálního fondu a na vrub
náklad* zam)stnavatele p,ísp)vek na stravenky, které zam)stnanci uplat1ují ve ve,ejn+ch jídelnách a prodejnách v okolí.

Aktivity v oblasti ochrany ,ivotního prost0edí
V oblasti ochrany -ivotního prost,edí je trvale v)nována pozornost t,íd)ní odpad* a ekologické likvidaci vy,azovaného
majetku, resp. odvozu druhotn+ch surovin do specializovan+ch firem. Ve.kerá pou-ívaná technika je pravideln) kontrolována
a o.et,ována dle technologick+ch postup* v+robc* s cílem minimalizace exhalací a zdravotních rizik, pr*b)-n) probíhá obm)na
pou-ívané techniky za nov)j.í modely s ni-.í energetickou náro'ností, které mén) zat)-ují -ivotní prost,edí exhalacemi
a hlukem.

Aktivity v oblasti pracovn)právních vztah/
V oblasti pracovn)právních vztah* je stálá pozornost v)nována pracovním podmínkám zam)stnanc*, zvy.ování jejich
kvalifikace umo-n)ním ú'asti na jazykov+ch kurzech, odborn+ch seminá,ích, vysoko.kolském a postgraduálním studiu. 
V roce 2012 studovali v doktorandském studiu 4 zam)stnanci.

Stav Zálo,ního kni,ního fondu AV 'R
Zálo-ní kni-ní fond AV &R byl z,ízen p,i KNAV na základ) rozhodnutí 11. zasedání Akademické rady AV &R dne 8. prosince
2005 (bod XXI/2), pravidla pro nakládání s ním byla schválena na 15. zasedání Akademické rady AV &R dne 14. b,ezna 2006
a dopln)na na jejím 21. zasedání dne 14. ,íjna 2010. Nakládání se Zálo-ním fondem v roce 2012 probíhalo dle v+.e uveden+ch
pravidel. Fond je nadále ulo-en v budov) „B“ depozitá,e KNAV v Jen.tejn). Z celkového po'tu bylo v roce 2012 vydáno pro
pot,eby propagace a popularizace AV &R 40 ks publikací pro Nada'ní fond J. Heyrovského.
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ODD"LENÍ TECHNICK&CH SLU$EB
Pracovi.t) OTS zaji.0uje nákup spot,ebního materiálu, kniha,ské, reproduk'ní a vaza'ské práce pro ústavy AV &R a u-ivatele
slu-eb KNAV.

V reprografickém a kniha,ském centru bylo zhotoveno celkem 676 vazeb (knihy, diplomové práce), opraveno 126 knih,
zhotoveno 3 853 bro-ur, 612 rychlovazeb (UNIBIND, krou-ková a termovazba, nasouvací h,bety), bylo po,ízeno 129 187 stran
ofsetového tisku a 133 423 stran kopií na kopírkách. Dále byly provád)ny dal.í kniha,ské práce – o,ezávání, lisování,
laminování, lepení plán*, tisk plakát*, zhotovování desek a p,ebal*.

Materiálové náklady na v+.e uvedené 'innosti 'inily 71 947 K', v+nosy byly ve v+.i 155 764 K'.

AREÁL JEN!TEJN
Skladov+ areál Jen.tejn 25-27 je hlavním depozitá,em kni-ního fondu KNAV. Chod areálu Jen.tejn zabezpe'ují 2 pracovnice,
které provád)jí jak b)-né knihovnické, tak specializované 'innosti ('i.t)ní, dezinfekci knih v etylenoxidovém dezinfektoru,
p,ípravu na likvidaci vy,azen+ch knih, expedici a za,azování fond* ústav* AV &R), dále ,e.í provozní otázky – obsluhu
kamerového systému, evidenci p,ítomn+ch osob z jin+ch ústav* AV &R, p,íjem zásilek apod. 

Celková kapacita depozitá,e v Jen.tejn) je 36 850 bm knih. Tato kapacita umo-nila vyhov)t poptávce ostatních ústav* AV &R
po prostorách na ulo-ení kni-ních fond*. 

Z celkové kapacity depozitá0e v Jen(tejn) je pronajato *i rezervováno celkem 11 327 bm 11 ústav/m AV 'R dle následujícího
p0ehledu (v bm):

Archeologick+ ústav 1 104
Filozofick+ ústav (a Kabinet pro klasická studia FLÚ) 2 002
Historick+ ústav 1 234
Masaryk*v ústav a Archiv 4 564
Psychologick+ ústav 221
Slovansk+ ústav 166
Sociologick+ ústav 816
Ústav d)jin um)ní 716
Ústav pro jazyk 'esk+ 20
Ústav soudob+ch d)jin 321
Ústav státu a práva 163
Celkem pronajato 11 327 

–
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3 – ODBOR PRO V&ZKUM A V&VOJ (OVV)

PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová
zástupkyn) ,editele pro v+zkum a v+voj, vedoucí odboru

PROJEKTY %E!ENÉ V ROCE 2012
Projekt programu MK &R – NAKI
DF12P01OVV002 – 'eská digitální knihovna a nástroje pro
zaji(t)ní komplexních digitaliza*ních proces/ (2012–2015,
MK0/DF) ,e.itel M. Lhoták

Projekty programu MK &R – VISK:
VISK 1 – Centrální portál: etapa 2012
VISK 5 – Retrospektivní konverze generálního lístkového
katalogu Knihovny AV 'R – RETROKON (5. fáze)
VISK 7 – Mikrofilmování a digitalizace V)stníku Královské
*eské spole*nosti nauk
VISK 8/A Informa'ní zdroje – Zaji(t)ní dostupnosti
informa*ních zdroj/ formou multilicencí (spoluú'ast 
na projektu NK &R, koordinátorka H. Nová) 

Projekt '. P405/12/P027 – Knihovna Hieronyma Becka
z Leopoldsdorfu v kontextu st0edoevropsk+ch (lechtick+ch
knihoven 16. století (2012–2014, GA&R) ,e.itel L. Veselá

PARTSIP – projekt z Opera'ního programu Vzd)lání pro
konkurenceschopnost PARTSIP (Partnerská sí0 informa'ních
profesionál*) 2009–2012 
Cílem projektu je sí0ovat a vzd)lávat informa'ní profesionály
v &eské republice. KNAV je partnerem projektu ,e.eného 
na MU, http://www.partsip.cz

Spoluú*ast KNAV na projektech z programu M!MT INFOZ:
VZ09003 – Elektronické informa*ní zdroje z oblasti
technick+ch a aplikovan+ch p0írodních v)d pro v+zkum
NTK, koordinátorka Mgr. $t)pánka "i-ková – SCOPUS,
ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink (Springer + Kluwer),
InterScience (Wiley + Blackwell)

VZ09006 – Národní knihovna 'R – zabezpe*ení elektronick+ch
informa*ních zdroj/ pro v+zkum, v+voj a inovace
NK &R, koordinátor PhDr. Hanu. Hemola – EBSCO, OCLC, IFLA
Vouchers

VZ09011 – Multilicence p0írodov)deck+ch a zem)d)lsk+ch
informa*ních zdroj/ pro konsorcia akademické a v)decké
sféry 'eské republiky
Univerzita Palackého v Olomouci, koordinátor
RNDr. Svatopluk Rieger, CSc. – BioOne

VZ09015 – P0ístup do informa*ního zdroje ProQuest Central
V$E, koordinátorka Ing. Jana Hartmanová – ProQuest Central

VZ09016 – Pokra*ování zp0ístup-ování nejd/le,it)j(ích
informa*ních zdroj/ pro chemii a p0íbuzné obory pro
akademickou komunitu v 'eské republice
V$CHT v Praze, koordinátor Ing. Jaroslav $ilhánek, CSc. 
– SciFinder (Chemical Abstracts), Beilstein/Gmelin

VYBRANÉ V&SLEDKY
Bure(ová, Iva
Sherpa/RoMEO, institucionální repozitá, AV &R a otev,en+
p,ístup (open access). 
Informace. -, '. 1 (2012), s. 1-12. ISSN 1805-2800
Klí'ová slova: Sherpa/RoMEO * open access * institucional
repositories * Library of ASCR * copyright
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/sherparomeo-
institucionalni-repozitar-av-cr-a-otevreny-pristup-open-access/ 
Trval+ link: http://hdl.handle.net/11104/0215624

Dole,elová, Jana – Chmela0ová,Zdena: Informa'ní zdroj 
pro evaluaci – od bibliografické databáze k institucionálnímu
repozitá,i. In INFORUM 2012: 18. ro'ník konference
o profesionálních informa'ních zdrojích. Praha : Albertina
icome Praha, 2012, S. 1-6. ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012:
Konference o profesionálních informa'ních zdrojích /18./,
Praha, 22.05.2012-24.05.2012, CZ]. Dostupn+ z:
<http://www.inforum.cz/sbornik/2012/55>,
http://hdl.handle.net/11104/0209570.

Jelínková, Andrea
Hebrew printing in Moravia at the beginning of the 17th
century. 
Hebrew printing in Bohemia and Moravia. 1. Praha :
Academia – "idovské muzeum v Praze, 2012 – (Sixtová, O.),
s. 153-163 ISBN 978-80-200-2220-2 978-80-87366-16-5
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klí'ová slova: Hebrew printing * Moravia * Isaac ben Aaron
Prostitz
Kód oboru RIV: AB – D)jiny 
Trval+ link: http://hdl.handle.net/11104/0214159

Lhoták, Martin
&eská digitální knihovna a nástroje pro zaji.t)ní
digitaliza'ních proces*. 
[The Czech Digital Library and Tools for the Management 
of Complex Digitization Processes.]
INFORUM 2012: 18. ro'ník konference o profesionálních
informa'ních zdrojích. Ro'. 2012, '. 1 (2012). ISSN 1801-2213.
[INFORUM 2012: konference o profesionálních informa'ních
zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klí'ová slova: Czech digital library * digital libraries *
digitization
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce
s informacemi
Trval+ link: http://hdl.handle.net/11104/0218127

Lhoták, Martin
KNIHOVNY.CZ – Centrální portál 'esk+ch knihoven. 
Informace. -, '. 3 (2012). ISSN 1805-2800
Klí'ová slova: knihovny.cz * library developement * library
services
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovny-cz-centralni-
portal-ceskych-knihoven/ 
Trval+ link: http://hdl.handle.net/11104/0217046
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Veselá, Lenka
V+zkum knih z knihovny Beck* z Leopoldsdorfu ve .védsk+ch
knihovnách. 
Informace. -, 4. (2012). ISSN 1805-2800
Klí'ová slova: Beck von Leopoldsdorf library
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyzkum-knih-z-
knihovny-becku-z-leopoldsdorfu-ve-svedskych-knihovnach/ 
Trval+ link: http://hdl.handle.net/11104/0217749

TUZEMSKÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
'lenství v odborn+ch komisích, radách a v+borech
A. Ba1urová
– v+konná redaktorka 'asopisu Knihy a d)jiny
– 'lenka Pracovní skupiny pro historické fondy p,i Národní
knihovn)
– 'lenka Sboru pro sbírkotvornou 'innost Knihovny
Národního muzea

H. Beránková
– 'lenka redak'ní rady 'asopisu Knihy a d)jiny

I. Bure(ová
– tajemnice Rady KNAV 

J. Burgetová 
– 'estná p,edsedkyn) SKIP 
– tajemnice Komise pro v)decké informace AV &R
– 'lenka redak'ní rady terminologické databáze TDKIV
– 'lenka zahrani'ní komise SKIP 
– p,edsedkyn) Frankofonního klubu SKIP

J. Dole,elová 
– 'lenka Rady KNAV

M. Duda
– místop,edseda Dozor'í rady KNAV
– 'len Komise pro informa'ní technologie AV &R

D. Fro-ková
– 'lenka Pracovní skupiny pro MVS a DDS v rámci projektu
CPK

D. Hartmanová
– tajemnice Dozor'í rady KNAV

I. Laiblová Kadlecová
– 'lenka Akademické rady AV &R
– 'lenka Akademického sn)mu AV &R
– 'lenka Rady pro v+zkum a v+voj ministra kultury &R
– 'lenka Komise pro v)decké informace AV &R
– p,edsedkyn) Rady KNAV
– p,edsedkyn) DR Orientálního ústavu AV &R 
– 'lenka DR Ústavu soudob+ch d)jin

M. Lhoták 
– 'len Akademického sn)mu AV &R
– místop,edseda Komise pro v)decké informace AV &R
– místop,edseda Rady KNAV
– 'len Úst,ední knihovnické rady – v této funkci se podílel 
na p,íprav) Koncepce rozvoje knihoven pro roky 2011–2014. 
– 'len Rady Památníku národního písemnictví
– 'len hodnotitelské komise programu MK &R ISO/B
– 'len programového v+boru konference Knihovny
sou'asnosti

J. Meixner 
– 'len komise podprogramu VISK 8 (VISK 8/A Informa'ní
zdroje a VISK 8/B Jednotná informa'ní brána) 

L. Veselá:
– 'lenka Akademického sn)mu 
– 'lenka Rady KNAV
– .éfredaktorka 'asopisu Knihy a d)jiny
– 'lenka redak'ní rady Sborníku Národního muzea, ,ada C –
Literární v)da

A. Vorlí*ková
– 'lenka katalogiza'ní komise SKIP a &IS

'lenství KNAV v domácích organizacích 
SKIP (Svaz knihovník* a informa'ních pracovník* &R)
KNAV je institucionálním 'lenem SKIP od roku 2000.

Vysoko(kolská a postgraduální v+uka
D. Hartmanová: Kurz „základy v)decké komunikace
(Univerzita Karlova 1. léka,ská fakulta)
Celkem 32 hodin p,edná.ek a 10 hodin cvi'ení 

Odborné p0edná(ky a seminá0e
Bure.ová, Iva
Elektronické informa*ní zdroje pro st0ední a vysoké (koly 
(1. 11. 2012)
T+den v)dy a techniky (1.–15. 11. 2012), Praha, Knihovna AV
&R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/wp-
content/uploads/TVT_Buresova-EIZ.pdf>

Bure.ová, Iva
Jak otev0ít p0ístup k Open Access? (23. 5. 2012)
Inforum: 18. ro'ník konference o profesionálních
informa'ních zdrojích (22.–24. 5. 2012), Praha, Albertina
icome Praha
Dostupn+ z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/31>

Bure.ová, Iva
Model 0e(ení otev0eného p0ístupu v AV 'R (3. 12. 2012)
Ond,ejov, Astronomick+ ústav AV &R, v. v. i.

Bure.ová, Iva
Model 0e(ení otev0eného p0ístupu v AV 'R (27. 11. 2012)
Open Access jako nov+ publika'ní model, Bratislava, Ústredná
kni-nica Slovenskej Akadémie vied

Bure.ová, Iva
Model 0e(ení otev0eného p0ístupu v AV 'R (31. 11. 2012)
Vzd)lávání neléka,sk+ch pracovník* v medicín), Praha,
Národní léka,ská knihovna

Bure.ová, Iva
Open Access nejen v AV 'R? (22. 10. 2012)
Open Access Week (22.–28. 10. 2012), Praha, Knihovna AV &R,
v. v. i.

Bure.ová, Iva
Open Access v AV 'R? (16. 5. 2012)
5. setkání u-ivatel* DSpace (16.–17. 5. 2012), Ostrava, V$B-TU
Dostupn+ z: <http://dspace.vsb.cz/handle/10084/90451>
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Dole-elová, Jana – Chmela,ová, Zde1ka
Informa*ní zdroj pro evaluaci – od bibliografické databáze
k institucionálnímu repozitá0i (22. 5. 2012)
Inforum : 18. ro'ník konference o profesionálních
informa'ních zdrojích (22.–24. 5. 2012), Praha, Albertina
icome Praha 
Dostupn+ z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/55>

Chmela,ová, Zde1ka
Knihovní systém Aleph (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

Chmela,ová, Zde1ka
Repozitá0 ASEP (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

Jandera, Tomá.
E-booky v nabídce knihoven (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

Jandera, Tomá. – Kalinová, Kate,ina
E-*tení v Knihovn) Akademie v)d (úvod do sv)ta
elektronick+ch knih v+znamn+ch zahrani*ních nakladatel/
studijní a v)decké literatury) (7. 11. 2012)
T+den v)dy a techniky (1.–15. 11. 2012), Praha, Knihovna 
AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/wp-
content/uploads/TVT_Jandera-Ebooks.pdf>

Lhoták, Martin
'eská digitální knihovna a nástroje pro zaji(t)ní
digitaliza*ních proces/ (24. 5. 2012)
Inforum: 18. ro'ník konference o profesionálních
informa'ních zdrojích (22.–24. 5. 2012), Praha, Albertina
icome Praha
Dostupn+ z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/75/>

Lhoták, Martin
Digitální dokumenty v knihovnách (11. 9. 2012)
Konference Knihovny sou'asnosti 2012 (11.–13. 9. 2012),
Pardubice, Univerzita Pardubice
Dostupn+ z:
<http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/2012_KKS_Lhot
ak.pdf>

Lhoták, Martin
Vzdálen+ p0ístup a sdílená identifikace (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

Lhoták, Martin
Systém Kramerius jako 0e(ení pro 'eskou digitální knihovnu
(29. 11. 2012)
13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním sv)t)
2012 (28.– 29. 11. 2012), Praha, Národní archiv v Praze
Dostupn+ z: <http://www.skipcr.cz/dokumenty/akm-
2012/Lhotak.pdf/view>

Meixner, Jaroslav 
Metalib/SFX a discovery systémy (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

Nezbedová, Martina
Digitální knihovna AV 'R (Kramerius, Eprints) (8. 3. 2012)
Seminá, Zp,ístup1ování dokument* v digitálních knihovnách
(8. 3. 2012), Praha, Národní léka,ská knihovna
Dostupn+ z: <http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzdelavaci-
akce/2012/zpristupnovani-dokumentu-v-digitalnich-
knihovnach>

Nezbedová, Martina
Jak se zachra-ují knihy po povodních (2. 11. 2012)
T+den v)dy a techniky (1.–15. 11. 2012), Praha, Knihovna 
AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/wp-
content/uploads/TVT_Nezbedova-Povodne.ppsx>

Ráb, Petr – Laiblová Kadlecová, Ivana
Hodnocení pracovi(. AV 'R v roce 2011 – co se povedlo 
a co se nepovedlo (22. 5. 2012)
Inforum: 18. ro'ník konference o profesionálních
informa'ních zdrojích (22.–24. 5. 2012), Praha, Albertina
icome Praha
Dostupn+ z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/11>

$lapáková, Ivana
Digitální knihovna AV 'R (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

Tomanová, Hana
Elektronické informa*ní zdroje (9. 5. 2012)
Seminá, pro vedoucí knihoven a SVI ústav* AV &R (9. 5. 2012),
Praha, Knihovna AV &R, v. v. i.
Dostupn+ z: <http://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/>

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
KNAV je partnerem projektu Europeana prost,ednictvím
Europeana Network.

KNAV je partnerem projektu EOD (eBooks on Demand), kter+
zaji.0uje placenou digitalizaci dokument* star.ích sto let na
po-ádání.

'lenství v odborn+ch komisích, radách a v+borech
A. Ba2urová
– 'lenka Rady programowej Ksi34nicy Cieszy5skiej 

I. Kadlecová
– 'lenka Rady programu M$K Slovenské republiky 
– 'lenka programového v+boru mezinárodní konference
INFORUM 

M. Lhoták
– 'len programového v+boru mezinárodní konference
INFORUM
– 'len programového v+boru mezinárodní konference CASLIN
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'lenství KNAV v mezinárodních organizacích
CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network)
KNAV je 'lenem a aktivn) se ú'astní ka-doro'ních
mezinárodních seminá,* CASLIN.

ELAG (European Library Automation Group) 
KNAV vysílá na ka-doro'n) konané mezinárodní akce své
odborné pracovníky.

IFLA (International Federation of Library Associations and
Institution) 
Mezinárodní federace knihovnick+ch asociací a institucí. 
KNAV je kolektivním 'lenem.

IGELU (International Group of Ex Libris Users)
KNAV je 'lenem s aktivní ú'astí.

LIBER (Ligue des bibliothèques européennes de recherche)
St)-ejní asociace velk+ch evropsk+ch v)deck+ch knihoven.
KNAV je 'lenem s volebním právem.

SUAleph (Sdru-ení u-ivatel* ALEPH)
SUAleph je neformální sdru-ení institucí z &eské a Slovenské
republiky, které jsou u-ivateli produkt* firmy Ex Libris.

Die Gesellschaft für Buchforschung in Österreich
Die Gesellschaft für Buchforschung in Österreich je v)decká
instituce zab+vající se v+zkumem kni-ní kultury na území
b+valé habsburské monarchie. KNAV je ,ádn+m 'lenem.

V"DECKO-POPULARIZA'NÍ 'INNOST
Open Access Week 
www.knav.cz/oaw
Stejn) jako v minul+ch letech se i v roce 2012 KNAV p,ipojila
k mezinárodnímu Open Access Week (22.–28. 10. 2012),
b)hem kterého se vysoké .koly, v)decké knihovny a dal.í
instituce z celého sv)ta v)nují intenzivní propagaci
otev,eného p,ístupu (Open Access).

Zám)rem KNAV pro OAW 2012 bylo p,edev.ím vzbudit
pozornost u-ivatel* KNAV, proto byl zvolen v+razn+ „mlad+“
vizuální styl, kter+ byl spole'n+ pro v.echny propaga'ní
a informa'ní materiály a byl inspirován motivem Andyho
Warhola modifikovan+m na „The Einstein’s Pretty Smart
Soup“ v oran-ovém barevném lad)ní.

B)hem OAW m)li náv.t)vníci i stálí u-ivatelé slu-eb KNAV
mo-nost dozv)d)t se v.e o otev,eném p,ístupu od v.ech
zam)stnanc* slu-eb ve studovn), kte,í byli po cel+ t+den
oble'eni v oran-ov+ch tri'kách s v+tvarn+m motivem OAW
2012. K dispozici byly voln) 'eské a anglické letáky o Open
Access. V.ichni nov) registrovaní u-ivatelé KNAV získali jako
pozornost „openaccessovou“ zálo-ku do knihy a placku
s v+tvarn+m motivem OAW.

Uspo,ádána byla p,edná.ka Mgr. Ivy Bure.ové (Knihovna AV
&R) o otev,eném p,ístupu v Akademii v)d a praktick+ v+klad
RNDr. Luká.e Ondi'e (Fyzikální ústav AV &R) o mo-nostech
získání finan'ní dotace pro Open Access publikování. 

Po cel+ t+den mohli zájemci sout)-it v kvízu bu2 online 
na webov+ch stránkách KNAV nebo fyzicky ve studovn). 
Ze správn+ch odpov)dí byli ka-d+ den vylosováni dva v+herci,

kte,í získali oran-ové OAW tri'ko. Kvízu se celkem zú'astnilo
82 sout)-ících.

Více ne- v uplynul+ch letech se KNAV sna-ila do OAW zapojit
i dal.í knihovny ústav* AV &R. Nabídnuty jim byly jak postery,
zálo-ky a letáky, tak i mo-nost uspo,ádání seminá,e p,ímo 
na jejich pracovi.ti. Nabídky vyu-ilo 7 ústav*. Celkem bylo
b)hem OAW rozdáno tém), 2 000 leták*, 420 zálo-ek a 85
placek, vyrobeno a vyv).eno bylo 8 poster*. 

T+den v)dy a techniky
www.knav.cz/tyden-vedy
V rámci festivalu T+den v)dy a techniky 2012 (1.–15. 11. 2012)
mohli zájemci z ,ad odborné i .iroké ve,ejnosti vyu-ít u-
tradi'ní nabídku exkurzí jak v historické dvoran), tak
v Digitaliza'ním centru KNAV, kde byla prohlídka zam),ena
speciáln) na robotick+ skener Treventus SR301. Zárove1 byl
v.em náv.t)vník*m po celou dobu trvání festivalu umo-n)n
zdarma jednodenní vstup do studovny i po'íta'ové studovny
a spu.t)na byla sout)- o získání ro'ního 'tená,ského pr*kazu.

B)hem festivalu byly v Oválné studovn) uspo,ádány t,i
p,edná.ky seznamující ú'astníky s 'inností a nabídkou KNAV:
– Informa'ní zdroje pro studenty st,edních a vysok+ch .kol 
(1. 11. 2012, I. Bure.ová),
– Jak se zachra1ují knihy po povodních (2. 11. 2012,
M. Nezbedová),
– E-'tení v Knihovn) Akademie v)d – úvod do sv)ta
elektronick+ch knih v+znamn+ch zahrani'ních nakladatel*
studijní a v)decké literatury (7. 11. 2012, T. Jandera,
K. Kalinová).

Úplnou novinkou v programu KNAV pro T+den v)dy se stala
hned její první, v podstat) zahajovací, akce – poprvé ve své
historii z*stala Knihovna AV &R otev,ená celou noc, a to
nejen pro své u-ivatele, ale i pro ve,ejnost. „Knihovna sn*“
jednorázov) prodlou-ila otevírací dobu na rekordních 34
hodin od 'tvrtka 1. listopadu, 9 hod., do pátku 2. listopadu,
19 hod. Stejn) jako b)hem celého T+dne v)dy a techniky byl
i po tuto dobu vstup do knihovny pro v.echny náv.t)vníky
zdarma bez jakékoliv nutnosti p,edchozí registrace.

Knihovna sn* byla zahájena autorsk+m 'tením
a autogramiádou spisovatele Ivana Krause.
Od 20 hod. následovala p,edná.ka prof. Heleny Illnerové
o „Osvíceném spánku, donu Quijotovi a sk,iváncích a sovách“.
Pro zapln)nou dvoranu p,edná.ela prof. Illnerová o v+znamu
spánku, jeho fázích, 'asovém systému a zákonitostech, které
ovliv1ují kvalitu nejen spánku, ale i následného v+konu
a nálady. B)hem celého ve'erního programu byla host*m
knihovny k dispozici nau'ná stezka provázející je na osmi
informa'ních deskách historií knihovny i budovy AV &R 
na Národní t,íd). Celou nocí náv.t)vníky provázeli a odborn+
v+klad k nau'né stezce podávali pracovníci Odd)lení
v+p*j'ních slu-eb v historick+ch kost+mech navozujících
atmosféru doby vlády císa,e Rudolfa II., od jeho- smrti v roce
2012 uplynulo ji- 400 let a kter+ se stal hlavním tématem
v+stavy „Knihy v dob) panování Rudolfa II.“ a doprovodn+ch
knihov)dn+ch p,edná.ek.

V+stavu „Knihy v dob) panování Rudolfa II.“ pro T+den v)dy
a techniky p,ipravilo Knihov)dné odd)lení ve spolupráci 
s M. Krahulcovou, vernisá- prob)hla 5. 11. 2012 a pro velk+
zájem byla v+stava prodlou-ena a- do 29. 3. 2013.
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Reprodukovan+mi ukázkami z tisk* dochovan+ch z produkce
soudob+ch tiskáren v+stava poskytla náhled do -ivota 'esk+ch
zemí v dob), která zaujímá v d)jinách 'eského knihtisku
pozoruhodné místo pokra'ujícím rozmachem nejen co do
po'tu vydan+ch knih, jejich tematické a literární rozmanitosti
a v+vojem typografické úpravy, ale té- rozvojem kni-ního
trhu a budováním knihoven na r*zn+ch spole'ensk+ch
úrovních. 

V+stavu jako ka-d+ rok doprovázela série odborn+ch
knihov)dn+ch p,edná.ek zam),en+ch na d)jiny kni-ní 
kultury v rudolfínské dob):
– V+voj rudolfínského knihtisku na pozadí 'eské kni-ní
kultury první poloviny 16. století. (5. 11. 2012,
doc. PhDr. Petr Voit, CSc., Strahovská knihovna 
Královské kanonie premonstrát* na Strahov))
– Rudolf II. – jedin+ oblíben+ Habsburk? (6. 11. 2012,
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historick+ ústav AV &R,
místop,edseda AV &R)
– Pavel z Jizbice – básník a rvá' rudolfínské doby (8. 11. 2012,
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., Knihovna Národního muzea)
– $pan)lsk+ sv)t knih a rudolfínská Praha (12. 11. 2012,
PhDr. Jaroslava Ka.parová, Knihovna Národního muzea)
– Pôsobenie slovensk+ch humanistov v &echách
v predbielohorskom období (13. 11. 2012, PhDr. Eva
Frimmová, CSc., Historick+ ústav Slovenskej Akadémie ved)
– Vybrané astronomické tisky rudolfínské doby (14. 11. 2012,
PhDr. Alena Hadravová, CSc., Ústav pro soudobé d)jiny AV &R)
– Nástup kalvínské opozice v dob) vlády Rudolfa II. (15. 11.
2012, PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Ústav pro soudobé d)jiny
AV &R) 

T+den v)dy a techniky v KNAV se setkal s v+razn) kladnou
odezvou jak ze stran náv.t)vník*, tak pracovník* KNAV,
kapacita p,edná.ek byla v)t.inou zcela zapln)na. Knihovna
sn* byla navíc ocen)na organizátory T+dne v)dy ze St,ediska
spole'n+ch 'inností AV &R, v. v. i., jako jedna z 12
nejp,ínosn)j.ích akcí festivalu pro popularizaci v)dy. 

Záp/j*ky v+stav 
Spole'nosti p,átel 'eské bible byla zap*j'ena faksimile
Martinické bible a doprovodn+ch panel* (na dobu od 
13. 'ervna do 30. srpna 2012), v+stava o Ro-mberské knihovn)
byla zap*j'ena M)stské knihovn) v Rudolfov) (na dobu od 
1. ,íjna do 10. listopadu 2012).

V+stavky ve vitrínách ve studovn) 
V roce 2012 byla instalována v+stavka „V+b)r z p,ír*stk* 
do historického fondu KNAV“ p,ipravená Knihov)dn+m
odd)lením, informa'ní vitrínu o souborném vydání díla 
W. Shakespeara p,ipravily K. Kalinová a M. Krahulcová,
Odd)lení pro správu studovny uspo,ádalo v+stavku ocen)n+ch
knih v sout)-i Ceny nakladatelství Academia a v+stavku
doktorsk+ch prací v)dc*, kter+m byl v roce 2012 ud)len titul
„doktor v)d“. Pro T+den v)dy a techniky p,ipravilo Odd)lení
v+p*j'ních slu-eb ve spolupráci s Knihov)dn+m odd)lením 
do vitrínek v+stavku o Rudolfu II. 

EDI'NÍ 'INNOST
V roce 2012 probíhala redak'ní p,íprava dvoj'ísla 'asopisu
Knihy a d)jiny 17/18, 2011–2012. Definitivní obsah
p,ipravovaného dvoj'ísla, které vyjde v únoru 2013,
projednala a schválila 13. listopadu redak'ní rada. 

B)hem roku 2012 byla vydána dv) 'ísla elektronického
zpravodaje Informace, 'ísla 3 a 4 byla vydána po'átkem roku
2013.

EVIDENCE V&SLEDK# VAV

Databáze ASEP – stav k 31. 12. 2012

Celkov+ po'et záznam* v databázi 212 580 
Po'et záznam* s pln+m textem 1 674 
Po'et nov) vytvo,en+ch záznam*, sb)r 2012 12 095 
Po'et záznam* odevzdan+ch do RIV 2012 8 113

Institucionální repozitá0 AV 'R
Systém ARL byl p,ipraven 2. ledna 2012 na ukládání pln+ch
text* k bibliografick+m záznam*m ulo-en+m v databázi ASEP
– z bibliografické databáze se stal institucionální repozitá,.
Podmínkou pro vkládání je uzav,ení Rámcové smlouvy
o ukládání pln+ch text* do institucionálního repozitá,e AV &R
mezi p,íslu.n+m ústavem a Knihovnou AV &R. Z celkového
mno-ství 53 ústav* v roce 2012 podepsalo smlouvu 28
pracovi.0. Zpracovatelé ústav* byli pro.koleni a repozitá, 
se za'al plnit pln+mi texty. Knihovna zajistila metodickou
podporu. První rok byl rokem testování nastavení celého
systému, vytvá,ení metodické, technické a právní podpory.

Úpravy systému sb)ru dat
Klient ARL, webové formulá,e a Analytika ASEP pro.ly b)hem
roku 2012 nezbytn+mi úpravami, které si vy-ádala zm)na
struktury dat ozna'en+ch k odevzdání do RIV, po-adavky 
na v+voj systému z pracovi.0, ale té- p,em)na databáze ASEP
v repozitá,.
Nejv)t.í prom)nou, která je viditelná pro u-ivatele, pro.el
online katalog. Online katalog zaji.0uje krom) funkcí, které
jsou pro ka-d+ katalog typické, tj. vyhledání záznam* dle
vybran+ch kriterií a jejich zobrazení, té- poskytnutí ulo-eného
plného textu (bu2 p,ímo nebo na vy-ádání) a ulo-ení
jednoho 'i více pln+ch text* k bibliografickému záznamu.

Online katalog ARL – verze 3 – nejd/le,it)j(í úpravy
Vyhledání záznam/ s pln+m textem
Záznamy, ke kter+m je ulo-en pln+ text, je mo-no vyhledat
za.krtnutím polí'ka (limity) „pln+ text“. V kombinaci s dal.ími
limity lze najít záznamy s pln+mi texty jednoho pracovi.t),
ur'itého druhu dokumentu, roku vydání apod.
Zobrazení pln+ch text/ a jejich parametr/
U ka-dého ulo-eného plného textu je zobrazena informace
o jeho dostupnosti, velikosti, verzi a po'tu sta-ení souboru.
Pravidla repozitá0e a dotazy, nahlá(ení problém/
Pravidla repozitá,e obsahují informace pro zpracovatele
a autory, jak ukládat plné texty do repozitá,e, a té-
informace pro u-ivatele – jaké jsou zásady pro u-ívání
získan+ch dokument*. Dotazy a problémy lze snadno nahlásit
vypln)ním jednoduchého p,ipraveného formulá,e.
P0edregistrace
Vypln)ním p,edregistra'ního formulá,e autor -ádá
zpracovatele o zalo-ení ú'tu. Pokud zpracovatel ú'et potvrdí,
autor má mo-nost ukládat plné texty ke sv+m bibliografick+m
záznam*m a v p,ípad), -e se u-ivatel nachází mimo
pracovi.t) AV, dostupnost k pln+m text*m ústavu je stejná,
jako by byl p,ítomen na pracovi.ti.
P0ihlá(ení do u,ivatelského ú*tu
Po p,ihlá.ení do u-ivatelského ú'tu katalogu je mo-no ulo-it
k bibliografickému záznamu pln+ text, upravovat nastavení



parametr* souboru, sledovat v jaké fázi se dokument nachází. Fáze dokumentu jsou: 'eká na schválení zpracovatelem, 'eká 
na souhlas autor*, je ulo-en.

Slu,by pro zpracovatele
Ve.keré d*le-ité informace k systému ASEP jsou zve,ejn)ny na webov+ch stránkách KNAV-ASEP (www.knav.cz/asep).

V pr*b)hu roku 2012 byl vytvo,en základ technického a právního zázemí institucionálního repozitá,e nejen pro zpracovatele,
ale i pro autory a dal.í u-ivatele repozitá,e. Nápov)dy pro ukládání pln+ch text* jednotliv+ch druh* dokument* obsahují
informace, za jak+ch podmínek lze pln+ text ulo-it, aby nedocházelo k poru.ování licen'ních ujednání mezi pracovi.ti
a vydavateli. Knihovna uzav,ela smlouvu s vydavatelem Elsevier o ukládání autorsk+ch postprint* do repozitá,e. Knihovna
uspo,ádala ,adu .kolení, seminá,* a pracovních setkání se zpracovateli.

Uspo0ádané akce Po*et Po*et zú*astn)n+ch 
Seminá,e 3 135 
Pracovní seminá,e 4 42 
$kolení pro za'ínající zpracovatele 3 3 
$kolení klienta 2 2 
$kolení pro repozitá, 8 70 
Celkem 20 252 

Exporty dat do RIV
Odevzdání datov+ch xml soubor* (nov+ch dat, dat k vymazání a dat k opravám ve struktu,e 2012) poskytovatel*m a do RIV 
za poskytovatele AV prob)hlo v zadan+ch termínech. V srpnu 2012 bylo poskytnuto po-adovan+ch 95 dokument* za
poskytovatele AV k fyzické kontrole. Bylo odevzdáno celkem 266 datov+ch soubor* ve formátu XML dvanácti poskytovatel*m
mimo AV &R.

Statistiky GOOGLE Analytics

On-line katalog
www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav

2010 2011 2012 
Po'et náv.t)v 32 284 30 333 41 957 
Po'et zobrazen+ch stran 104 645 101 478 321 323 
Pr*m)rn+ po'et stran na náv.t)vu 3,24 3,35 7,66 
Pr*m)rn+ 'as hledání (min) 6:38 6:29 6:55 
Zobrazení jediné stránky 50,99 % 52,32 % 37,35 % 
První náv.t)va katalogu 25,68 % 27,14 % 41,95 % 

Analytika ASEP*
www.lib.cas.cz/arl/

2010 (VI-XII) 2011 2012 
Po'et náv.t)v 4 438 10 640 10 651 
Po'et zobrazen+ch stran 50 803 89 243 80 754 
Pr*m)rn+ po'et stran na náv.t)vu 11,45 8,39 7,58 
Pr*m)rn+ 'as hledání (min) 7:59 5:53 5:11 
Zobrazení jediné stránky 39,86 % 41,82 % 34,10 % 
První náv.t)va katalogu 40,15 % 42,00 % 42,70 % 

*Nejsou zahrnuty p,ímé p,ístupy na jednotlivé stránky ústav* resp. autor*.
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KNIHOV"DNÉ ODD"LENÍ

Bibliografie cizojazy*n+ch bohemikálních tisk/ z let
1501–1800 (BCBT)
Bibliografick+ v+zkum cizojazy'n+ch bohemik pokra'oval
zpracováním 7 bohemik z Oblastního muzea v Lounech,
hlavním cílem leto.ního roku v.ak byla p,íprava zp,ístupn)ní
databáze BCBT ve webovském prost,edí. V roce 2012 bylo
ukon'eno zpracování databáze BCBT do systému ISIS a od
poloviny roku probíhá konverze databáze do systému Clavius.
Tento systém umo-ní zachovat specializovanou strukturu
analytického popisu a zárove1 je kompatibilní s 'esko-
jazy'nou 'ástí národní retrospektivní bibliografie
zpracovávanou v Kabinetu pro klasická studia Filosofického
ústavu AV &R. S ohledem na sou'asn+ v+voj v oblasti
zp,ístup1ování národních retrospektivních bibliografií
v zahrani'í se Knihov)dné odd)lení rozhodlo roz.í,it koncepci
BCBT o systematické dopl1ování záznam* digitálními kopiemi
popisovan+ch tisk*, je- spolu s podrobn+mi selek'nímu údaji
zásadním zp*sobem zvy.ují badatelsk+ komfort i vyu-ití
zpracovávan+ch dokument*. Za tímto ú'elem byla v záv)ru
roku podepsána smlouva s knihovnou Národního muzea
o spolupráci na projektu digitalizace cizojazy'n+ch bohemik.

První fáze konverze databáze BCBT se t+ká p,evodu cca 24 tis.
zkrácen+ch záznam* cizojazy'n+ch bohemik domácích
i zahrani'ních tiskáren 18. století dopln)n+ch o naskenované
lístkové popisy. V rámci p,ípravy jejich zp,ístupn)ní bylo 
u 1 370 t)chto záznam* zkontrolováno p,ipojení naskeno -
van+ch karet a u 1 850 záznam* tiska,ské a nakladatelské
údaje. Knihov)dné odd)lení plánuje vystavení t)chto
zkrácen+ch záznam* na web v první polovin) roku 2013. 

V pr*b)hu p,í.tího roku bude realizována druhá fáze
konverze BCBT, která se t+ká cca 64 tis. záznam* analytické
databáze. Sou'asn) bude probíhat retrokonverze desiderat
bohemik 18. století, tak aby v záv)ru roku 2013 byla na webu
badatelské ve,ejnosti zp,ístupn)na kompletní databáze
cizojazy'n+ch bohemikálních tisk* 18. století. 

Knihov)dná bibliografie (zatím interní databáze) je vytvá,ena
jako nutn+ informa'ní zdroj odborné literatury k d)jinám
kni-ní kultury v 'esk+ch zemích do poloviny 19. století a 'eské
knihov)dy. V roce 2012 byla roz.í,ena o 149 záznam*, u 2 850
záznam* prob)hla korektura a opravy klí'ov+ch slov. 

Granty, projekty
Byla dokon'ena virtuální rekonstrukce kni-ní sbírky Beck*
z Leopoldsdorfu prost,ednictvím databáze v programu 
File-maker. Databáze, která obsahuje celkem 1 270 titul*
strukturovan+ch do 21 vyhledávacích polí, se v p,í.tím roce
stane základním zdrojem pro komplexní anal+zu beckovské
knihovny. D*le-itou sou'ástí projektu je také dohledání
a anal+za exemplá,* dochovan+ch v t)chto .védsk+ch
knihovnách: Kungliga biblioteket ve Stockholmu,
Universitetsbibliotek v Uppsale, Stiftsbibliotek ve Västerås
a Universitetsbibliotek v Lundu. Ve fondech t)chto knihoven
se poda,ilo nalézt a pro pot,eby budoucí monografie
analyzovat celkem 77 titul* v 56 svazcích, z toho 19
inkunábulí. 

Projekt podan+ v rámci programu VISK 6 pro rok 2012
Cizojazy'ná bohemika z fondu Knihovny AV &R, v. v. i.
(II. etapa digitalizace tisk* pro Národní retrospektivní
bibliografii (navrhovatelka Hana Beránková) zahrnující
typograficky bohemikální tisky 16. a 17. století nacházející 

se ve fondu KNAV nebyl Ministerstvem kultury p,ijat
k podpo,e. Na rok 2013 byly p,ipravovány podklady pro dal.í
návrh do programu VISK 6, jeho- cílem bude digitalizovat 
ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea 88 cizojazy'n+ch
bohemik z 16. a 17. století dochovan+ch ve fondech KNM.

Knihov)dné odd)lení pokra'ovalo v komunikaci s hlavními
navrhovateli evropského projektu The Language of Bindings,
pro kter+ KVO ji- v roce 2010 a 2011 p,ipravovalo za &eskou
republiku podklady. Podání v.ak bylo anglick+m
koordinátorem v záv)re'né fázi – stejn) jako v roce 2011 –
odlo-eno. 

Doktorské a magisterské studium
Hana Beránková (FF UK, Ústav informa'ních studií
a knihovnictví) p,ipravuje doktorskou práci na téma „Barokní
frontispis v tiska,sk+ch bohemikálních tiscích“, k n)mu-
excerpovala spisy vybavené frontispisem z produkce 'esk+ch
a moravsk+ch tiskáren v Bibliografii cizojazy'n+ch bohemik
a vytvá,ela jejich díl'í anal+zy. V roce 2012 také obhájila práci
z filosofie „Symbol a alegorie v barokní ilustraci na pozadí
filosofie Paula Ricouera“.

Vojt)ch $ícha (FF UK, Ústav informa'ních studií a knihovnictví)
pracoval v rámci magisterského studia na tématu
„Bohemikální tisky ve fondech Tschammerovy knihovny
v T).ín)“.

Spolupráce s institucemi, odborné posudky
Pro Knihovnu Národního muzea p,ipravila L. Veselá recenzní
posudek na Sborník Národního muzea – ,ada C ('íslo
v)nované -ivotnímu v+ro'í dr. Helgy Turkové), A. Ba2urová
odevzdala recenzní posudek návrhu certifikované metodiky
popisu tisk* 16. století ve fondech zámeck+ch knihoven
(projekt MK-NAKI '. DF12P01OVV024).

Pro Západo'eské muzeum v Plzni A. Ba2urová a H. Beránková
pokra'ovaly v korekturách „Soupisu tisk* 16. století“.

Pro grantov+ projekt „Johann Peter Cerroni a historia
litteraria jeho doby I.“, reg. '. GA&R P406/12/2254 ,e.en+
Kabinetem pro klasická studia Filosofického ústavu AV &R
bylo vyhledáno a zap*j'eno 379 popis* cizojazy'n+ch
bohemik.

Pro Historick+ ústav AV &R posoudila H. Beránková seznam
star+ch tisk* z hlediska mo-nosti podání projektu v rámci
VISK 6.

V rámci dohody o spolupráci AV &R a Senátu P&R p,ipravila
A. Ba2urová dva v+stavní panely shrnující v+stavní aktivity
Knihov)dného odd)lení v letech 2011 a 2012: v+stavy
„Ro-mberská knihovna. M+ty a fakta …“ a „Knihy v dob)
panování Rudolfa II.“

Historick+ fond
Do databáze bylo zkatalogizováno 5 star+ch tisk* z fondu
KNAV, z depozitá,e bylo v pr*b)hu roku vyp*j'eno celkem
233 svazk* (pro badatelské ú'ely, digitalizaci a pot,eby
interních grant* a projekt*).
Knihov)dné odd)lení také spolupracovalo na retrokonverzi
záznam* star+ch tisk* do ALEPHu – vyhledává ze speciálního
katalogu star+ch tisk* p,íslu.né karty s podrobn+mi popisy
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pro dopln)ní údaj* chyb)jících na kartách v generálním
katalogu – v roce 2012 bylo vyhledáno 4 950 karet
s podrobn+mi popisy. 

Na základ) akvizi'ní koncepce, vytvo,ené v roce 2011, byly
v leto.ním roce zakoupeny 3 staré tisky bohemikální
provenience a jednoho bohemikálního rukopisu: Epitaf Jana
z Vartemberka byl zakoupen z basilejského antikvariátu.
V.echny získané exemplá,e byly zkatalogizovány.

I p,es neúsp)ch v programu VISK 6 pro rok 2012 pokra'ovala
digitalizace star+ch tisk* a to podle d,íve zvolen+ch kritérií.
Celkem bylo v leto.ním roce digitalizováno 72 tisk*, k nim-
byly vyhotoveny i bibliografické popisy v M-Toolu. Kontrola
kvality a úpravy sken* byly provedeny u 60 kopií.

Odborné bibliografické a knihovnické slu,by, konzultace
V leto.ním roce Knihov)dné odd)lení zodpov)d)lo 66
odborn+ch dotaz*, 234 dopis* se t+kalo spolupráce apod.
Osobní odborná konzultace byla poskytnuta 11 badatel*m.

Práce p0ijaté k vydání
Studie:
Ane-ka Ba2urová: $pan)lsky ti.t)né knihy v knihovn) Ji,ího
Václava (†1720) a Jana Josefa (†1732) Schwabel* ze
Schwalbenfeldu (zpráva o v+kumu), in: Európske cesty
románsk+ch kníh v 16.–18. storo'í. Opera Romanica 13.
K v+skumu zámock+ch, me.tianskych a církevn+ch kni-níc. 
Ed. Klára Komorová. Martin, Slovenská národná kni-nica
2012, s. 147-156.
Ane-ka Ba2urová, $pan)lská soudobá zpráva o p,enesení
ostatk* sv. Norberta z Magdeburku do Prahy v roce 1627 
[16 s.] 
Ane-ka Ba2urová, Pra-ské Jezulátko v tiska,ské produkci 
do roku 1800, In: Sborník Národního muzea, (ada C-Literární
historie 57, 2012, s. 53-74.
Lenka Veselá, Knihy z 'esk+ch zemí ve .védsk+ch knihovnách
(k v+zkumu knihovny Beck* z Leopoldsdorfu) – pro Knihy
a d)jiny 2011–2012
Lenka Veselá, V+zkum knih z knihovny Beck* z Leopoldsdorfu
ve .védsk+ch knihovnách (grantov+ projekt GA &R
'. P405/12/P027) – pro Informace 4/2012
Lenka Bártová, Letní knihov)dná .kola v Lyonu. – pro Knihy
a d)jiny 2011-2012
Lenka Bártová, Knihov)dná .kola v Lyonu 2012 – pro
Informace 4/2012

Recenze (pro Knihy a d)jiny 2011–2012):
Vojt)ch $ícha: Polonika czeskie doby renesansu, baroku
i o6wiecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie
(Praga) : katalog. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2011.
327 s.
Vojt)ch $ícha: Ksi7gozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej
Opali5ski (1540–1593). Red. Arkadiusz Wagner. Pozna5,
Wydawnictwo Pozna5skiego Towarzystwa Przyjació8 Nauk,
2011. 268 s.
Ane-ka Ba2urová: Jaroslava Ka.parová, &eské zem) a jejich
obyvatelé o'ima románského sv)ta 16.–17. století. &eské
Bud)jovice, Veduta 2010. 319 s.
Hana Beránková: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch 
und seine mitteleuropäische Welt. Eds. Viliam &I&AJ – Jan
Andrea Bernhard. Bratislava, Historick+ ústav Slovenskej
akadémie vied 2011. 340 s.
Hana Beránková: Jan T. $tefan, Kni-ní ilustrace bratr* Salzer*:

Karla, Jana Nepomuka a Ignáce. Zpráva o soupisu vznikajícím
v letech 1969 a- 2011 b)hem práce na soupisu ilustrátorského
díla Jana Ji,ího Balzera, jeho bratr* a syn*. Ostrava, MARQ.
2011. 118 s.

Zprávy (pro Knihy a d)jiny 2011–2012):
Hana Beránková – Vojt)ch $ícha, 13. Konference Archivy,
knihovny, muzea v digitálním sv)t) 2012.
Hana Beránková – Vojt)ch $ícha, Konference 16. storo'ie
v zrkadle kni-nej kultúry, Banská Bystrica, 6.–7. listopadu
2012.
Hana Beránková, Konference D)jiny kni-nej kultúry Spi.a,
Spi.ská Kapitula, 20.–22. listopadu 2012
Ane-ka Ba2urová, Zpráva o t+dnu v)dy a techniky.
Andrea Jelínková, Konference Bibliotheca antiqua 2012,
Olomouc, 6.- 7. listopadu 2012.

ODD"LENÍ ELEKTRONICK&CH INFORMA'NÍCH ZDROJ#
Odd)lení elektronick+ch informa'ních zdroj* (dále OEIZ)
zaji.0uje správu elektronick+ch informa'ních zdroj* v KNAV
a spolupracuje v této oblasti s knihovnami ústav* AV &R
a s knihovnami v &R. OEIZ se zam),uje na akvizici,
zp,ístup1ování a propagování EIZ v KNAV a v AV &R. V OEIZ
jsou ,e.eny projekty, které souvisí s EIZ. Odd)lení spravuje
Souborn+ katalog VPK (Virtuální polytechnická knihovna) –
ti.t)né i elektronické 'asopisy, a poskytuje speciální
informa'ní slu-by t+kající se elektronick+ch 'asopis*
a databází. Spolupracuje s Odd)lením informa'ních
technologií (dále OIT) na projektech t+kajících se
zp,ístup1ování obsahu EIZ prost,ednictvím nadstavbového
softwaru (MetaLib, SFX) a zaji.t)ní vzdáleného p,ístupu 
do EIZ (EZproxy, Shibboleth). Sou'ástí práce OEIZ je také
spolupráce na p,íprav) a realizaci politiky Open Access 
v AV &R a od roku 2011 práce na p,íprav) repozitá,e AV &R,
v roce 2012 spu.t)ní provozu repozitá,e ASEP a správa nov)
zalo-eného Facebooku KNAV.

Od roku 2011 je v OEIZ spravován redak'ní systém pro
publikování 'asopis* vydávan+ch v ústavech AV &R –
ScholarOne Manuscripts. Sou'ástí této práce je také uzavírání
smluv s vydavateli 'asopis*. 
V+sledky práce odd)lení jsou prezentovány na seminá,ích
a v 'láncích v odborném tisku. Pracovníci OEIZ p,edná.ejí 
na Kurzech základ* v)decké práce po,ádan+ch AV &R. 

Hlavní práce OEIZ v roce 2012
ScholarOne Manuscripts
V roce 2012 byla v rámci konsorcia ScholarOne (redak'ní
systém pro recenzní ,ízení od Thomson Reuters, dále TR)
,e.ena p,edev.ím optimalizace datového úlo-i.t) pro
jednotlivé tituly 'asopis*, kv*li 'emu- má administrátor
konsorcia nov) aktivován modul Client Configuration Center.
V rámci technické podpory byla pro redakce 'asopis* p,ímo
nebo zprost,edkovan) provedena ,ada zm)n v systémov+ch
formulá,ích. Z organiza'ního hlediska bylo nejd*le-it)j.í
uzav,ení nové licen'ní smlouvy s TR na období 'ervenec
2012–prosinec 2015 a fakturace náklad* na provoz systému
v roce 2012 jednotliv+m redakcím 'asopis*.

SFX, MetaLib a vzdálen+ p0ístup
V roce 2012 do.lo u SFX k softwarovému upgradu z verze 
3 na verzi SFX 4, která krom) ,ady administrátorsk+ch zm)n
umo-1uje nap,. nov) generovat pro A-Z portál 'asopis*
aktivované elektronické monografie nebo sofistikovan+
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export aktivovan+ch portfolií pro Google Scholar (nov+
zdrojov+ SFX link resolver). V pr*b)hu roku 2012 se do SFX
p,ipojil se sv+mi elektronick+mi zdroji Fyziologick+ ústav AV
&R. V systému MetaLib do.lo v roce 2012 k vytvo,ení nového
quick setu pro „Elektronické knihy“ a zm)n) p,ístupov+ch
konfigurací pro nová rozhraní ProQuest, JSTOR, SpringerLink
apod. Metalib byl upgradován na poslední verzi 4.5.3 a byla
zprovozn)na verze Metalib+. Pro vyu-ití vzdáleného p,ístupu
byly nakonfigurovány shibbolethové p,ístupové linky pro
nové 'leny eduID.cz – ProQuest, Wiley, a Emerald a v)t.ina
stávajících p,ístupov+ch link* (EZproxy i Shibboleth) byla
aktualizována z d*vodu zm)ny rozhraní – nap,. SpringerLink,
JSTOR, ebrary, ScienceDirect nebo Scopus.

Anal+za *asopis/ vydávan+ch v AV 'R
Na ja,e roku 2012 byly zji.0ovány základní bibliometrické
údaje z databází Web of Science a Scopus t+kající se 'asopis*
vydávan+ch AV &R. Dal.í informace byly získány z databáze
Journals Citation Reports, ISSN, Ulrichsweb, DOAJ (Open
Access) a kategorie ERIH. V+sledky budou porovnány
s nov+mi údaji v roce 2013 a publikovány. 

Informace – základ v+zkumu
Program M$MT „Informace – základ v+zkumu“ byl vyhlá.en
dne 19. 12. 2012. KNAV bude hradit bibliografickou a cita'ní
databázi Scopus a multioborové databáze EBSCO a Proquest
Central ze svého rozpo'tu pro celou AV &R. WOK je hrazen
p,ímo z prost,edk* AV &R mimo program IZV.
Ostatní – specializované databáze – jsou na rozhodnutí
jednotliv+ch ústav*. Chemické databáze jsou od roku 2012 
ji- vy,izovány bez zprost,edkování KNAV. V projektu NK &R
pro p,ístup do OCLC, jeho- sou'ástí byly IFLA Vouchers pro
meziknihovní slu-by, se ji- nadále KNAV nebude ú'astnit.

Web of Knowledge
V roce 2011 byl ukon'en projekt M$MT, p,edplatné této
databáze hrazené z projektu skon'ilo k 31. 12. 2012. 
Od ledna 2013 bude pokra'ovat konsorcium v jiném 
slo-ení a s jin+m zp*sobem financování, které je po
projednání v Rad) vlády pro v+zkum, v+voj a inovace
podpo,eno p,ímo p,es rozpo'et AV &R. KNAV i nadále 
bude zaji.0ovat dostupnost pro celou &R. 

EIZ p0ístupné v KNAV v roce 2012
(23 licencovan+ch EIZ, ,azeno dle abecedy)

a) Bibliografické a cita*ní databáze (2)
Scopus
Web of Science (WOK)
– Science Citation Index Expanded (SCI–EXPANDED – 1900–…
– Social Sciences Citation Index (SSCI) – 1900–…
– Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1975–…
– Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) –
1990–…
– Conference Proceedings Citation Index – Social Science 
& Humanities (CPCI-SSH) – 1990–…
– Book Citation Index – Science (BKCI–S) – 2005–…
– Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-
SSH) – 2005–…

b) Bibliografické, plnotextové a speciální databáze (21)
American Chemical Society (ACS)
Anopress
Biological Abstracts Archive (1987–2009)
BioOne

CoTo.Je
EBSCO
Emerald
ISSN
Journal Citation Reports (JCR) (WOK)
JSTOR
Manuscriptorium
Nature 1987–sou'asnost
– Nature Archive 1987–1996
– Nature Archive 1997–2007
– Nature Archive 2008
– Nature 2009–
OCLC FirstSearch
Oxford Reference Online (ORO)
ProQuest Central
SAGE Psychology Collection
ScienceDirect (Elsevier)
SpringerLink (Springer + Kluwer)
Ulrichsweb
Wiley Online Library (Wiley + Blackwell)
Zoological Records Archive (1978–2009)

c) Voln) p0ístupné EIZ na webové stránce KNAV 

Krom) EIZ s licencí jsou na webové stránce knihovny
zp,ístupn)ny i vybrané v+znamné voln) p,ístupné EIZ
a portály:

Bibliography of the Hebrew Book 1473–1960 
BioMed Central
Central European Journal of Social Science and Humanities
(CEJSH)
EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Geobibline – Geografická bibliografie &R
Google Scholar
Infozdroje.cz
ResearchIndex

Na webové stránce také odkazujeme na informace
o mo-nosti vzdáleného p,ístupu do aktuálních ro'ník*
'asopis* Nature a Science a dal.ích 'asopis* z projektu
RNDr. Zuzany Liskové z Fyziologického ústavu AV &R, v. v. i.,
prost,ednictvím Národní léka,ské knihovny.

Novinky a zm)ny v roce 2012
ISSN na heslo – dva p,ístupy
Od 1. 1. 2012 byl zm)n)n p,ístup do databáze ISSN. D,íve byl
p,ístup na základ) IP adresy pro knihovnu na Národní 3. Nyní
je mo-né na heslo se p,ihlásit odkudkoli. 
OCLC – p,ístup byl ukon'en 2012 

Nové EIZ pro rok 2013
EBSCOeBook – zakoupeno p,edplatné do více ne- 80 000
elektronick+ch knih v kolekci Academic Collection, p*vodn)
NetLibrary. Krom) p,ístupu v budov) KNAV je mo-n+
i vzdálen+ p,ístup.

Nature Archive 1987–1996, Nature Archive 2008, Nature
2009–sou'asnost, nov) zakoupené archivy a p,edplatné
umo-1ují p,ístup do pln+ch text* Nature od roku 1987 
do sou'asnosti. Umo-n)n je i vzdálen+ p,ístup.

ProQuest Central a ProQuest STM p,ístupné v celé AV &R – od
1. 1. 2013 byl pro v.echny ústavy AV &R nastaven p,ístup do
ProQuest Central a ProQuest STM. Stalo se tak na základ)
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n)kolika skute'ností:
– ulo-ené p,edplatné konsorcia AV &R na p,ístup do ProQuest
5000 International za leden a únor 2009,
– ú'ast 3 ústav* AV &R v projektu Univerzity Tomá.e Bati ve
Zlín) na p,ístup do ProQuest STM v rámci OP VaVpI,
– ú'ast KNAV v projektu Ing. Jany Hartmanové, V$E, v rámci
IZV a platba KNAV do doby ne- bude program realizován.

Elektronické knihy
Elektronické knihy se objevily v nabídce KNAV poprvé v roce
2012. Kolekci elektronick+ch knih tvo,ilo v tomto roce 141
trvale zakoupen+ch knih (EBSCO, Wiley Online Library), více
ne- 3 500 elektronick+ch knih zp,ístupn)n+ch jako bonus
(EBSCO) a okolo 80 000 elektronick+ch knih v rámci
p,edplatného (ebrary Academic Complete). Po'et knih
v ebrary Academic Complete a v bonusové kolekci se ka-d+
m)síc m)ní. V Digitální knihovn) AV &R je zp,ístupn)no na
terminálech ve studovn) KNAV více ne- 100 e-knih
z produkce nakladatelství Academia.

Po*et elektronick+ch knih a plnotextov+ch *asopis/ v roce
2012
Po'et elektronick+ch monografií (e-knihy, reporty apod.)
p,ístupn+ch v KNAV v roce 2012 (stav podle SFX portálu):

EBSCOhost 26 908 
ebrary 85 551 
Wiley Online Library 69 
SpringerLink 6 500 
ProQuest Central 395 
Oxford Reference Online 244 

Po'et plnotextov+ch 'asopis* p,ístupn+ch v KNAV v roce 2012
(stav podle SFX portálu):

ACS 69 
BioOne 173 
EBSCO 15 360 
Emerald 214 
JSTOR 978 
Nature 1 
ProQuest Central 14 162 
SAGE 56 
ScienceDirect 2 372 
SpringerLink 1 730 
Wiley OnlineLibrary 1 236 
Celkem (v*etn) p0ekryv/) 36 351 

Fond plnotextov+ch elektronick+ch 'asopis* v EIZ p,ístupn+ch
v KNAV 'inil v roce 2012 celkem 27 784 titul* (36 351 v'etn)
p,ekryv*).

Do Portálu elektronick+ch 'asopis* KNAV jsou za,azeny také
tyto voln) p,ístupné zdroje:

BioMed Central 342 
plnotextov+ch 'asopis*

DOAJ Directory of Open Access Journals Free 8 529 
Highwire Press 303 
Institute for Czech Literature Free 56 
PubMed Central 1 359 
Versita Open 17 
Celkem 10 606

Zku(ební p0ístupy v roce 2012
V pr*b)hu ,íjna 2012 byly pro u-ivatele KNAV k dispozici 
3 zku.ební p,ístupy.

LibraryPressDisplay
http://library.pressdisplay.com

MasterFILE Premier
http://search.ebscohost.com/

A-to-Z
http://www.infozdroje.cz/

V listopadu 2012 byla pro u-ivatele KNAV zku.ebn) p,ístupná
databáze EBSCO eBook Academic Collection, p*vodn)
NetLibrary, která zahrnuje 83 000 elektronick+ch knih 
ze v.ech v)dních obor*. Databáze byla p,ístupná v KNAV
nebo prost,ednictvím vzdáleného p,ístupu. 

SFX – statistika za rok 2012
30 088 u-ivatelsk+ch po-adavk* (request*) z SFX zdroj* =
po'et u-ivateli vyvolan+ch SFX Menu.
15 691 u-ivateli realizovan+ch propojení na cílové slu-by SFX

Nejvíce u-ivatelsk+ch po-adavk* (request*) je z databáze
Web of Science a Portálu elektronick+ch 'asopis* KNAV.
Nej'ast)ji vyu-ívan+mi „targety“ v SFX jsou slu-by: 
Fulltext prost,ednictvím DOI – p,esm)ruje p,es Crossref 
do nativního rozhraní vydavatele
Fulltext prost,ednictvím
EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLETE
Fulltext prost,ednictvím
PROQUEST_CENTRAL_NEW_PLATFORM

Nejvíce u-ivatelsk+ch po-adavk* (request*) mají v SFX
'asopisy (Top 10):
0028-0836 Nature
0036-8075 Science
0142-9612 Biomaterials
1520-6106 The journal of physical chemistry part B
0002-7863 Journal of the American Chemical Society
0027-8424 Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America 
0021-8979 Journal of applied physics
0021-9606 The Journal of chemical physics
0003-6951 Applied physics letters
0024-9297 Macromolecules
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Metalib – statistika za rok 2012

1 312 sessions, 54 761 re.er.í

Vyhledává se p,edev.ím v p,ednastaven+ch quick setech
„Katalogy knihoven“ (6 klí'ov+ch katalog*) a „Fulltextové
databáze“ (19 databázov+ch kolekcí) – z databází jsou nejvíce
prohledávané kolekce EBSCO a JSTOR.

MetaLib – statistika za rok 2012
1 945 sessions
55 346 re.er.í

Vyhledává se p,edev.ím v p,ednastaven+ch quick setech
„Katalogy knihoven“ (5 klí'ov+ch katalog*) a „Fulltextové
databáze" (19 databázov+ch kolekcí) – z databází jsou nejvíce
prohledávané kolekce EBSCO a JSTOR. Z vyhledan+ch záznam*
bylo realizováno 1 683 propojení na nativní záznam 
ve zdrojovém informa'ním zdroji.

Voln) p0ístupné EIZ 
Krom) EIZ s licencí jsou na webové stránce knihovny uvedeny
odkazy i na vybrané v+znamné voln) p,ístupné EIZ a portály:
arXiv
Bibliography of the Hebrew Book 1473–1960 
BioMed Central
Central European Journal of Social Science and Humanities
(CEJSH)
EZB
Geobibline – Geografická bibliografie &R
GoogleScholar
Infozdroje.cz
NTRS
ResearchIndex

Na webové stránce jsou umíst)ny odkazy na informace
o mo-nosti vzdáleného p,ístupu do aktuálních ro'ník*
'asopis* Nature a Science a dal.ích 'asopis* z projektu
RNDr. Zuzany Liskové z Fyziologického ústavu AV &R, v. v. i.,
prost,ednictvím Národní léka,ské knihovny.

–

4 – ODBOR SLU$EB (OS)

Tomá( Jandera
vedoucí odboru

Odbor slu-eb zahrnuje Odd)lení v+p*j'ních slu-eb, Odd)lení
meziknihovních slu-eb, Odd)lení pro správu studovny
a Odd)lení re.er.ních a referen'ních slu-eb. 

Slu,by
Odbor slu-eb poskytuje u-ivatel*m v+p*j'ní, informa'ní,
meziknihovní, re.er.ní a referen'ní slu-by, slu-by po'íta'ové
studovny (vyu-ívání EIZ, p,ístup k internetu, bezdrátové
p,ipojení k internetu) a reprografické slu-by. Digitální kopie 
si mohou u-ivatelé zhotovovat sami bu2 na samoobslu-ném
skeneru nebo vlastním digitálním fotoaparátem. Zhotovení
ti.t)n+ch kopií na samoobslu-né kopírce v hale slu-eb nebo
slu-bou ve studovn) je zpoplatn)no. Odbor slu-eb zaji.0uje
pro u-ivatele i skenování dokument* z historického kni-ního
fondu KNAV.

Nabídka elektronicky poskytovan+ch slu-eb zahrnuje slu-by
Virtuální polytechnické knihovny, „Ptejte se knihovny“
a „eBooks on Demand“ zaji.0ovanou ve spolupráci
s Digitaliza'ním centrem.

ODD"LENÍ V&P#J'NÍCH SLU$EB
OVS poskytuje v+p*j'ní a reprografické slu-by, spravuje
po'íta'ovou studovnu a centrální pokladnu. Reprografické
slu-by zahrnují zhotovování rozmno-enin na kopírce
a zhotovování digitálních kopií z dokument* historického
kni-ního fondu KNAV. Po'íta'ová studovna nabízí p,ístup
k elektronick+m informa'ním zdroj*m, k internetu v'etn)
bezdrátového p,ipojení a tisk dokument*. OVS se také podílí
na dopl1ování obálek knih v rámci projektu Obalkyknih.cz.

U,ivatelé
V roce 2012 se v KNAV nov) zaregistrovalo 1 234 u-ivatel*,
celkov+ po'et u-ivatel* s platn+m 'tená,sk+m pr*kazem byl 
3 656. Neregistrovan+m náv.t)vník*m KNAV bylo vydáno 
1 485 jednodenních vstupních lístk*. Studovnu letos fyzicky
nav.tívilo 19 601 náv.t)vník*, z toho 7 018 u-ivatel*
nav.tívilo i po'íta'ovou studovnu. Knihovnu (bez náv.t)vy
studovny) letos fyzicky nav.tívilo dal.ích 2 033 registrovan+ch
u-ivatel*. Pr*m)rná denní náv.t)vnost studovny byla 
86 náv.t)vník* z toho 6 na jednodenní vstupní lístky.
Po'íta'ovou studovnu nav.tívilo denn) v pr*m)ru 
31 u-ivatel*.
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Slu,by
1) V+p*j'ní
U-ivateli bylo v roce 2012 po-adováno celkem 7 907
dokument*. Celkov+ po'et v+p*j'ek byl 8 209, z toho 6 046
absen'ních a 2 163 protokolovan+ch prezen'ních ze skladu.
Celkov+ po'et vrácení je 7 138, z toho 4 975 vrácen+ch
absen'ních a 2 163 prezen'ních v+p*j'ek ze skladu. V tomto
roce bylo uskute'n)no 2 895 prodlou-ení v+p*j'ní lh*ty
a odesláno celkem 1 070 upomínek.
2) Reprografické
Ve studovn) bylo po,ízeno celkem 11 997 rozmno-enin,
z toho 8 536 na samoobslu-né kopírce a 3 461 na kopírce
s obsluhou.
3) Elektronicky poskytované
V rámci celoevropského projektu EOD (eBooks on Demand)
bylo vy,ízeno 5 objednávek e-knih zahrnujících celkem 
1 118 stránek.
4) Po'íta'ová studovna
V po'íta'ové studovn) si u-ivatelé nechali vytisknout 
4 823 stran dokument*.
5) Dopl1ování obálek
V roce 2012 bylo naskenováno a vlo-eno na obálkov+ server
2 219 obálek.

ODD"LENÍ MEZIKNIHOVNÍCH SLU$EB 
OMS slu-eb je zapojeno do projektu Virtuální polytechnická
knihovna (www.vpk.cz) a poskytuje u-ivatel*m
meziknihovních slu-eb v+p*j'ní a reprografické slu-by
z fondu KNAV, z jin+ch knihoven v &R a ze zahrani'ních
knihoven. 

Slu,by
1) Vnitrostátní meziknihovní slu-by
Z celkového po'tu 3 047 do.l+ch po-adavk* jich bylo kladn)
vy,ízeno 2 682. Nej'ast)j.í formou vy,ízení po-adavk*
vnitrostátní meziknihovní slu-by je zhotovení elektronick+ch
kopií, nejmén) vyu-ívan+m zp*sobem je vy,ízení v+p*j'kou
dokumentu. V roce 2012 bylo 767 po-adavk* vy,ízeno
v+p*j'kou, 800 po-adavk* ti.t)nou kopií a 1 115 po-adavk*
elektronickou kopií. 
2) Mezinárodní meziknihovní slu-by
a) ze zahrani'í
Z celkového po'tu 332 do.l+ch po-adavk* jich bylo kladn)
vy,ízeno 297. V roce 2012 bylo 148 po-adavk* vy,ízeno
v+p*j'kou, 19 po-adavk* ti.t)nou kopií a 130 po-adavk*
elektronickou kopií. 
b) pro zahrani'í
Z celkového po'tu 91 do.l+ch po-adavk* jich bylo kladn)
vy,ízeno 82. V roce 2012 byly 4 po-adavky vy,ízeny v+p*j'kou
a 78 po-adavk* ti.t)nou kopií.

ODD"LENÍ PRO SPRÁVU STUDOVNY (OSS)
OSS zaji.0uje informa'ní slu-by ve studovn) a pe'uje
o skladbu prezen'ního fondu v hale slu-eb. Pracovnice
odd)lení se podílejí na zaji.t)ní slu-by „Ptejte se knihovny“
a spolupracují s Radou pro spolupráci s vysok+mi .kolami
a p,ípravu v)deck+ch pracovník* AV &R – Kurz základ*
v)decké práce v Akademii v)d &R. Odd)lení spolupracuje 
na po,ádání v+stav jednotliv+ch nakladatelství v hale slu-eb
a podílí se na p,ípravách ka-doro'n) konané prodejní v+stavy
dovozového knihkupectví Megabooks.

Slu,by
1) Poskytování informací: v roce 2012 zodpov)d)li pracovníci
Informací 3 300 dotaz* ve studovn) a 71 dotaz*
prost,ednictvím slu-by „Ptejte se knihovny“.
2) Po,ádání exkurzí: v leto.ním roce bylo uspo,ádáno 
22 exkurzí.

ODD"LENÍ RE!ER!NÍCH A REFEREN'NÍCH SLU$EB (ORRS)
ORRS poskytuje re.er.ní, poradenské, konzulta'ní a referen'ní
slu-by. Pracovnice odd)lení spolupracují na zaji.t)ní slu-by
„Ptejte se knihovny“, v Souborném katalogu &R dopl1ují
záznamy zahrani'ních seriál* fondu KNAV a vy,azují záznamy
delimitovan+ch dokument*, spravují kartotéku
encyklopedick+ch informací KENCI a kartotéku fotografií
a encyklopedick+ch ilustra'ních materiál*.

Slu,by
V roce 2012 bylo v odd)lení zpracováno celkem 59 re.er.ních
a referen'ních dotaz*, z nich- se 30 t+kalo citací, 11 impact
faktor* a 18 tematick+ch re.er.í. H-index se vyhledává ji- 
ke ka-dé cita'ní anal+ze.

Statistické údaje Odboru slu-eb v tabulkách jsou v p,íloze.

–
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5 – ODBOR PRO DOPL2OVÁNÍ
A ZPRACOVÁNÍ FONDU (ODZF)

Mgr. Zde-ka Chmela0ová
vedoucí odboru

ODD"LENÍ SPRÁVY KNIHOVNÍCH SYSTÉM# (OSKS)
OSKS zaji.0uje v+voj a správu komplexních automatizovan+ch
knihovních systém*, které mají p*sobnost v celé Akademii
v)d &R. P,edev.ím se jedná o knihovní informa'ní systém
Aleph 500 a systém pro evidenci v+sledk* v)decké práce ASEP.

OSKS v roce 2012 zabezpe'ovalo správu dat v systému Aleph
a poskytovalo podporu p,i práci v systému pro knihovny v.ech
40 ústav* AV &R, které sdílejí systém Aleph pro ukládání,
zpracování, správu a zp,ístupn)ní záznam* o sv+ch
dokumentech.

V sou'asné dob) má 49 knihoven ústav* AV &R (v'etn)
pobo'ek) online katalog, 27 knihoven má i online v+p*j'ku.
N)které knihovny mají v katalogu KNAV specializované
databáze – 'lánkové bibliografie, báze hudebnin, báze
'asopis*. V.echny knihovny vystavují svá data p,es webové
rozhraní systému Aleph, n)které vystavují zvlá.0 i své díl'í
a speciální báze. V Souborném katalogu AV &R je tém), 
971 000 záznam*. Záznam* 'lánkové bibliografie je více 
ne- 120 000.

OSKS poskytuje ústavním knihovnám podporu p,i konverzi
dat z jin+ch systém*, vy.kolení pracovník* na práci se
systémem a .kolení katalogizace v MARC21. Na stránkách
KNAV zaji.0uje podporu – vystavuje zde návody a manuály, 
e-mail, kontakty. V souvislosti se zm)nou webov+ch stránek
KNAV do.lo i k p,epracování stránky podpory v redak'ním
systému WordPress. OSKS zaji.0uje i ,e.ení problém*
v systému s distributorem, vyu-ívá systém podpory. 
Provádí aktualizace verzí Alephu, v pr*b)hu léta 2012 do.lo
k p,echodu na novou verzi systému v'etn) migrace dat –
Aleph 20. Bylo zorganizováno sedm .kolení pro pracovníky
akademick+ch knihoven – zejména akvizice, v+p*j'ka a úvod
do katalogizace. OSKS se zú'ast1uje setkání u-ivatel* Alephu
na domácí i mezinárodní úrovni, na t)chto setkáních si
vym)1uje zku.enosti a 'erpá inspiraci. KNAV je 'lenem
mezinárodního uskupení u-ivatel* produkt* firmy Ex Libris –
IGeLU. Zá,ijové shromá-d)ní IGeLU se uskute'nilo ve
.v+carském Curychu. Jako ka-d+ rok do.lo op)t ke dv)ma
setkáním u-ivatel* systému Aleph z 'esk+ch a slovensk+ch
knihoven – SUAleph, za ú'asti zástupc* distributora. 
OSKS se té- aktivn) zú'astnilo konference Inforum.

Na p,ání jsou vytvá,eny v+stupy z Alephu podle individuálních
pot,eb jednotliv+ch knihoven. Pro zkvalitn)ní záznam*
v katalogu jsou provád)ny pravidelné kontroly

katalogiza'ních záznam*, vytvá,eny nové kontrolní programy
a podle pot,eby následn) provád)ny hromadné opravy dat
jednotliv+ch knihoven. Dle pot,eby jsou p,ipravovány nové
funkce pro zp,íjemn)ní a zefektivn)ní práce v systému, letos
.lo nap,íklad o automatické denní aktualizace m)nov+ch
kurz* v systému podle &eské národní banky.

Pravideln) jsou zasílány t+denní dávky nov+ch záznam*
knihoven ústav* AV &R do Souborného katalogu NK &R. Byly
upravovány a roz.i,ovány vlastní kontroly p,ed odesláním tak,
aby se p,ede.lo nej'ast)ji se vyskytujícím chybám a záznamy
za AV &R byly kvalitn)j.í a s men.í chybovostí. Odd)lení
správy knihovních systém* pravideln) zasílá 'ty,ikrát za 
rok v+b)r záznam* KNAV i jin+ch akademick+ch knihoven 
do projektu GEOBIBLINE – Databáze Geografická bibliografie
&R online.

KNAV spolupracuje na budování Národní báze autorit,
spravuje vlastní kopii této báze, která je ka-d+ den
prost,ednictvím aktualizací synchronizována s verzí 
v Národní knihovn) &R. V sou'asné dob) obsahuje p,es
700 000 autoritních záznam*.

V první polovin) roku byla autoritní báze obohacena
o jedine'ná indentifika'ní 'ísla v)cn+ch autorit, podobn) 
jako tomu ji- bylo u autorit jmenn+ch.

V 'ervenci do.lo k zavedení nového vyhledávacího rozhraní
VuFind jako alternativy k dosavadnímu OPACu Aleph. Jedná
se o u-ivatelsky p,ív)tivé a p,ehledné rozhraní umo-1ující
prohledávání záznam* fyzick+ch dokument* i dokument*
v elektronické podob). Záznamy dokument* na fyzick+ch
nosi'ích jsou do systém* VuFind p,idávány jednou denn)
prost,ednictvím exportního souboru ze systému Aleph.
Záznamy elektronick+ch dokument* jsou aktualizovány 
dle dostupnosti u p,íslu.ného distributora. Integrace systému
VuFind pokra'ovala b)hem druhé poloviny roku roz.i,ováním
funkcionality a p,izp*sobováním vzhledu. Tomu napomohl
i p,echod na novou verzi systému Aleph, nebo0 umo-nil lep.í
spolupráci mezi ob)ma systémy.

B)hem listopadu a prosince byl zprovozn)n a nastaven
zvlá.tní rejst,ík pro v)cná autoritní hesla v anglickém jazyce.
Po zapsání 'eského v)cného hesla je tak nyní mo-né otev,ít
nov+ rejst,ík, pomocí kterého se do záznamu automaticky
vlo-í anglická varianta daného hesla. Funkce by m)la
usnadnit a zrychlit práci katalogizátor*.

Modul Akvizice
Modul akvizice, kter+ doplnil nabídku ji- zaveden+ch modul*
katalogizace a v+p*j'ky, je ji- pln) funk'ní. V modulu
probíhají objednávky v.ech typ* dokument*, registrují 
se zde do.lé jednotky a nabízí mo-nost vyu-ívat urgen'ní
agendu. Modul také umo-1uje evidovat ro'ní rozpo'ty
a faktury. Ze systému se v modulu akvizice vytvá,ejí r*zné
statistické v+stupy. V KNAV funguje modul akvizice pro seriály
od srpna 2011 a pro monografie od ledna 2012. Byli vy.koleni
pracovníci, kte,í s modulem pracují, a postupn) byly
zapracovány v.echny po-adavky, které Odd)lení akvizice
navrhlo. V leto.ním roce byli vy.koleni pracovníci devíti
ústav* AV &R, kte,í projevili zájem o zaznamenávání
objednávek a o'ekávan+ch jednotek v modulu akvizice.
Knihovníky a knihovnice zaujala zejména mo-nost vytvá,ení
jednotek pro jednotlivá 'ísla seriál*, které lze tímto



zp*sobem evidovat samostatn) a zobrazovat je v online katalogu. D,íve byly seriály evidovány v systému pouze po svázání
celého ro'níku. Postupn) podle zájmu budeme zavád)t dal.í funkce modulu akvizice, jako jsou nap,. cirkula'ní seznamy pro
seriály, hromadné objednávky, akvizi'ní po-adavky zadané p,es OPAC. Systém bude dále zlep.ován na základ) po-adavk*
jednotliv+ch ústav*.

Po*et záznam/ a po*et knihoven v systému Aleph

2010 2011 2012
ALEPH v AV &R – po'et záznam* 812 072 893 890 977 563
p,ístup p,es web – po'et knihoven 48 48 49
modul V+p*j'ka 25 27 27

ODD"LENÍ AKVIZICE
Cílem akvizi'ní politiky je získávat do fondu KNAV ve.kerou publika'ní 'innost pracovník* ústav* AV &R vydanou v &eské
republice i v zahrani'í a vybranou v)deckou, odbornou ('áste'n) i populárn) nau'nou) literaturu vydanou v &eské republice
i v zahrani'í. Stálá pozornost je v)nována dopl1ování unikátní biografické, slovníkové a encyklopedické 'ásti fondu KNAV.
Zvlá.tní pozornost je v)nována dopl1ování fondu v oboru knihov)dy, kni-ní kultury a souvisejících obor*.

Akvizice je zaji.0ována nákupem, dary, získáváním tzv. povinn+ch v+tisk* (publikace vydané ústavy AV &R a nakladatelstvím
ACADEMIA) a mezinárodní v+m)nou. Odd)lení akvizice je odpov)dné p,edev.ím za zaji.0ování klasick+ch ti.t)n+ch materiál*,
akvizicí elektronick+ch informa'ních zdroj* se zab+vá OEIZ.

V leto.ním roce byly dopl1ovány v.echny obory nejnov)j.í literaturou v souladu se sou'asn+m v+zkumem v jednotliv+ch
ústavech AV &R. Dopln)na byla zejména literatura zam),ená na digitalizaci a informa'ní technologie, nanotechnologii,
kmenové bu1ky, alternativní zdroje energie, antropologii, sociologii, ekonomiku a právo v Evropské Unii, pr*b)-n) je
dopl1ována také literatura mezioborová.

Skladba akvizice v KNAV

povinn+ v+tisk nákup dary v+m)na celkem
'eské kni-ní publikace 356 1 343 483 6 2 188
zahrani'ní kni-ní publikace 821 19 536 1 376
celkem knih 3 564

'eské 'asopisy (titul*) 81 153 102 336
zahrani'ní 'asopisy (titul*) 17 75 92
celkem titul* 'asopis* 428

V+m)na
V roce 2012 probíhala v+m)na s 24 partnery. Hlavními partnery z*stávají SAV Bratislava, Russkaja akademija nauk St. Peterburg,
The British Library, London, a The Library of Congress, Washington, kter+m zasíláme kompletní produkci nakladatelství
Academia a v.echny 'asopisy vydávané v ústavech AV &R. S dal.ími 14 partnery pokra'ujeme ve v+m)n) 'asopis* a n)kter+ch
edic -ádan+ch do fondu KNAV.

Akvizice – v+m)na

zisk odesláno bylo 
kni-ní publikace 542 701 
'asopisy (v'etn) ro'enek)  75 251 
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ODD"LENÍ ZPRACOVÁNÍ KNIH A ELEKTRONICK&CH NOSI'#
Pracovníci odd)lení se zab+vají jmenn+m a v)cn+m
zpracováním ve.kerého kni-ního fondu, p,icházejícího 
do KNAV nákupem, darem, povinn+m v+tiskem a v+m)nou.
Sou'asn) rekatalogizují fond, umíst)n+ ve studovn) a ulo-en+
v depozitá,ích. Ka-dá jednotka dostane p,id)leno p,ír*stkové
'íslo, signaturu a 'árov+ kód.

V roce 2012 'inil celkov+ p,ír*stek 6 723 knihovních jednotek
(z toho 19 samostatn+ch CD, DVD) – 1 225 darem (1 007
z tuzemska, 218 ze zahrani'í), 670 povinn+m v+tiskem, 387
v+m)nou, 2 329 nákupem (1 266 z tuzemska, 1 063 ze
zahrani'í) a 2 112 nezji.t)n+m zp*sobem (z toho je 1 994
svazk* ze zpracování star.ího fondu Královské 'eské
spole'nosti nauk a 118 nezji.t)n+ch).
Bylo po,ízeno 4 196 záznam* v knihovním systému Aleph
(nové p,ír*stky, rekatalogizace -ivého fondu, rekatalogizace
K&SN) + 47 476 záznam* v rámci projektu VISK 5 RETROKON
– Národní program retrospektivní konverze katalog* v &R.
Práci na VISK 5 vykonávalo 18 brigádník*. Do Souborného
katalogu NK bylo zasláno 51 672 záznam*, 50 725 jich bylo
p,ijato (zb+vající nebyly p,ijaty pro vnit,ní a vn)j.í duplicity,
nikoliv pro nízkou kvalitu).

Sou'asn), krom) b)-né 'innosti odd)lení, byly provád)ny
úpravy rejst,ík* autorsk+ch a p,edm)tov+ch hesel – 50 028
záznam* bylo upraveno a opraveno (záznamy z konverze,
p,edm)tová hesla, jmenné rejst,íky – a to jak z KNAV, tak
i z ostatních ústav*).

V roce 2012 se p,echázelo na vy..í verzi Alephu – v souvislosti
s tím poskytovali pracovníci odd)lení knihovník*m z ostatních
ústav* konzultace. Pro kolegy z ústav* AV &R vytvo,ili pokyny
k vyu-ívání anglick+ch hesel ve v)cném popisu v modulu
katalogizace a informaci o roz.í,ení pou-ívání identifika'ních
'ísel autorit ze jmenn+ch také na v)cné a geografické. V roce
2012 prob)hla .kolení katalogiza'ních pravidel pro kolegyn)
a kolegy z Ústavu jaderného v+zkumu, Ústavu pro 'eskou
literaturu (opakovan)) a Ústavu pro soudobé d)jiny AV &R.

ODD"LENÍ ZPRACOVÁNÍ 'ASOPIS# 
Odd)lení zaji.0uje jmenné a v)cné zpracování nového
i historického 'asopiseckého fondu KNAV v knihovním
systému Aleph. V roce 2012 KNAV odebírala 428 titul*
'asopis*. Celkov+ po'et bibliografick+ch záznam* periodik
KNAV byl 23 122. Krom) vytvá,ení nov+ch záznam* se stále
provádí deduplikace, opravy a obohacování záznam*
stávajících. Dopl1ovala se nap,. autoritní hesla ve v)cném
zpracování, dále zm)ny názv* a nakladatel*, 'ísla 'eské
národní bibliografie a ISSN. Byl vypracován nov+ postup 
pro zápis monografií v rámci seriál* tak, aby byl v souladu
s pravidly MARC21 a doporu'eními NK &R.

&asopisy jsou kompletovány do svazk*, kter+m jsou p,id)lena
p,ír*stková 'ísla. V roce 2012 p,ibylo 4 080 nov)
zpracovan+ch svazk*, z nich- bylo do knihovny p,ijato 
166 zahrani'ní v+m)nou, 210 jako povinn+ v+tisk od
akademick+ch ústav*, 262 darem, 322 nakoupeno a 3 120
svazk* bylo rekatalogizováno z historického fondu. T)mto
svazk*m byl vytvo,en p,ír*stkov+ seznam. Do Alephu jsou
pr*b)-n) p,ipisovány 'asopisecké svazky s p,ír*stkov+mi 
'ísly p,id)len+mi v d,ív)j.ích letech, kdy je.t) evidence nebyla
provád)na v elektronickém katalogu. V.echny nov)
zpracovávané a nov) po,izované 'asopisecké svazky jsou
opat,ovány identifika'ními .títky se signaturou
a p,ír*stkov+m 'íslem a dále pokra'uje .títkování i star.ích
svazk* a p,i této p,íle-itosti revize a opravy. V roce 2012 
bylo opat,eno .títky kolem 40 000 svazk* ze signatury PE.

Pracovníci odd)lení ur'ují umíst)ní sou'asn+ch 'asopiseck+ch
titul* v hale slu-eb nebo ve skladu. V roce 2012 bylo vybráno
92 'asopis* pro p,esun do haly slu-eb a naopak star.í tituly
byly z haly odebrány. Odd)lení se stará té- o po,ádek
v 'asopisech v hale slu-eb a p,esun svazk* star.ích 3 let 
do depozitá,e. Pomáhá v distribuci nov) p,íchozích 'ísel 
do haly slu-eb a do skladu. V roce 2012 byly z konzerva'ního
fondu dopln)ny chyb)jící nebo po.kozené svazky 'asopis*
a triplicity byly po ov),ení p,edány k nabídce knihovnám
a k delimitaci, 'ím- se uvolnily prostory v depozitá,i
v Jen.tejn). 

Dále bylo v depozitá,i v Jen.tejn) zahájeno ,e.ení
budoucnosti kolekcí 'asopis* jednotliv+ch ústav* do'asn)
deponovan+ch v repozitá,i KNAV z d*vodu nedostatku
prostor ve skladech konkrétních ústav*. N)které 'asopisy
budou p,evzaty p*vodními vlastníky a zbylé budou v'len)ny
do fondu KNAV nebo nabídnuty dal.ím knihovnám.

Odd)lení poskytuje koleg*m z akademick+ch ústav* .kolení
v katalogizaci 'asopis*, konzultace a metodické materiály.
Podílí se také na aktualizaci záznam* o vlastnictví dokument*
v Souborném katalogu seriál* &R.

Pokra'uje analytické zpracování 'lánk* z 'asopis* vydávan+ch
ústavy AV &R. V roce 2012 bylo vytvo,eno k 44 titul*m
'asopis* 6 844 záznam* 'lánk*, které byly vyu-ity pro
budování Digitální knihovny AV &R a byly také posílány
Národní knihovn), která je vyu-ila pro 'eskou 'lánkovou
bibliografii. Byla navázána spolupráce s krajsk+mi knihovnami
a byly p,ipraveny podklady k p,edlo-ení projektu do
programu VISK 9 – Souborn+ katalog CASLIN a národní
autority 2013.



REVIZNÍ ODD"LENÍ 
RO zaji.0ovalo v minulém roce pr*b)-nou revizi knihovního
fondu, vedlo záznamy o chyb)jících a nalezen+ch svazcích,
p,ipravovalo nabídkové seznamy odepisovan+ch knih
a 'asopis*.
Revizní odd)lení v pr*b)hu roku 2012 pokra'ovalo 
ve své 'innosti podle vypracované metodiky inventarizace. 
V+sledky revizí byly zaznamenávány do systému Aleph
a odepsané jednotky byly odstran)ny ze v.ech ostatních
evidencí, lístkov+ch katalog* (v'etn) naskenovan+ch),
místních seznam* i souborn+ch katalog*. Ztráty svazk*, 
které dosud nemají záznam v systému Aleph, byly
zaznamenány do tabulek, které jsou p,ílohou jednotliv+ch
zpráv o revizi a také umíst)ny v elektronické podob) 
na serveru KNAV.

B)hem roku 2012 probíhaly revize v budov) na Národní t,íd)
a v depozitá,i Jen.tejn. Celkem bylo v roce 2012 zrevidováno
176 729 knihovních jednotek.

Tabulka p0ehledu revizí za rok 2012

Rozsah signatury Umíst)ní Po*et jednotek 
Rozsah signatury Umíst)ní Po'et jednotek
AK 1–4 524 Národní 7 517
I 0D Národní 66
I 60 Národní 773
E 1–20 000 Jen.tejn 25 994
E 73 000–75 793 Národní 3 209
D 1–37 999 Jen.tejn 46 290
D 38 000 – 39 107 Národní 1 286
C 1–14 999 Jen.tejn 34 435
C 13–15 413 Národní 1 952
I I0–I KVZ Jen.tejn 2 559
HALA I 01–I 25 Národní 19 440
I NATO Národní 1 298
H 1–9 998 Jen.tejn 10 253
PE 2 319–4 334 Jen.tejn 21 657

V roce 2012 bylo z d*vodu ztráty, po.kození nebo 
po obsahové revizi odepsáno celkem 2 999 knihovních
jednotek, z toho 714 monografií, 2 239 svazk* 'asopis* 
a 46 mikrofilm*. 

Revizní odd)lení pr*b)-n) provád)lo také .títkování knih
(tedy opat,ení jednotliv+ch exemplá,* .títkem se signaturou,
'árov+m kódem a dal.ími údaji). Jednalo se o .títkování knih,
na kter+ch dosud nebyly nalepeny 'árové kódy a jejich-
bibliografické záznamy ji- jsou zapsány v systému Aleph.
Celkem bylo v roce 2012 opat,eno .títky p,ibli-n) 28 000
svazk* knih, to p,edstavuje 56 085 .títk*.

Celoro'n) probíhá kontrola záznam*, které jsou zadávány 
do systému v rámci retrokonverze brigádníky. Pokud se 
u nich vyskytují chyby, je pot,eba upravit záznamy v Alephu
i v elektronickém lístkovém katalogu. Dále probíhá
vymazávání naskenovan+ch lístk* fondu signatur CSI, MD, 
MF z lístkového katalogu – tento fond je po obsahové revizi
odepisován.

–
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„Knihovna sn*“ jednorázov) prodlou-ila otevírací dobu na rekordních 34 hodin 

od 'tvrtka 1. listopadu, 9 hod., do pátku 2. listopadu, 19 hod. 

Její program zahájil autorsk+m 'tením a autogramiádou spisovatel Ivan Kraus.
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III. P%EDPOKLÁDAN& V&VOJ
'INNOSTI PRACOVI!T"

Po ukon'ení víceletého v+zkumného zám)ru k 31. 12. 2011 se za'al dal.í v+voj pracovi.t) odvíjet na základ) Programu
v+zkumné a odborné infrastrukturní 'innosti p,ijatého na léta 2012–2017. V roce 2013 budeme postupovat v souladu 
s tímto programem:

Profil *innosti pracovi(t) (na léta 2012–2017)
V návaznosti na p,edchozí v+zkumn+ zám)r (AV0Z70830501 
– V+voj a implementace informa'ní infrastruktury pro v)du a v+zkum; d)jiny knihy a knihoven v 'esk+ch zemích do roku 1800)
bude pokra'ovat v+zkum v oblasti knihov)dy, jejím- hlavním úkolem je heuristika a bibliografické zpracování pramen*
k p,ehledu cizojazy'né bohemikální produkce 'esk+ch, moravsk+ch i zahrani'ních tiskáren v 16.–18. století. KNAV je jedin+m
pracovi.t)m v &eské republice, které ji- od poloviny 50. let minulého století provádí systematickou heuristiku pramen*
i sekundární odborné literatury za ú'elem tvorby Bibliografie (d,íve Soupisu) cizojazy'n+ch bohemikálních tisk* z let 1501–1800
(dále BCBT) a v této 'innosti bude pokra'ovat i v dal.ích letech bibliografick+m pr*zkumem zejména mimopra-sk+ch
historick+ch kni-ních fond*. Dosud vytvo,ené bibliografické popisy budou voln) zp,ístupn)ny na webové stránce KNAV.

Sou'ástí odborné práce v oblasti knihov)dy je produkce v)deck+ch publikací a 'lánk*, které ve velké mí,e t)-í z údaj*
uveden+ch v BCBT. Budou zve,ej1ovány mimo jiné i ve vlastním recenzovaném periodiku Knihy a d)ijny, evidovaném v databázi
ERIH. Vzácn+ historick+ fond 'ítající 23 tisíc vzácn+ch tisk* bude po digitalizaci s podrobn+mi metadaty zp,ístup1ován
prost,ednictvím digitální knihovny. V oblasti v+voje s aplikovan+mi v+stupy vykazuje KNAV ji- n)kolik let uznávané v+sledky
spojené s digitálními knihovnami a správou digitálních dat a informací. V+stupy jsou ve v)t.in) p,ípad* vyvíjeny jako open
source tak, aby byly bez p,eká-ek k vyu-ití i v dal.ích institucích. Budou rozvíjena stávající a vyvíjena nová ,e.ení umo-1ující
zajistit komplexní proces zp,ístupn)ní digitálních dokument* od digitalizace, popisu a evidence a- po archivaci a zp,ístupn)ní.
V+voj bude zam),en také na centralizaci slu-eb poskytovan+ch nad informa'ními zdroji v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven
&R na léta 2011–2015 Ministerstva kultury &R. V rámci v+voje by m)lo mimo jiné vzniknout agrega'ní ,e.ení, které doká-e
sklízet a nabídnout obsah 'esk+ch digitálních knihoven z jednoho místa. KNAV bude nadále zaji.0ovat také v+voj a správu
knihovních informa'ních systém*, které mají p*sobnost v celé Akademii v)d &R.

Jedná se zejména o knihovní informa'ní systém Aleph 500 s centrální správou pro ústavní knihovny a systém pro evidenci
publika'ní 'innosti ASEP a jeho nadstavbu Analytika ASEP. Sou'ástí této práce je metodické vedení v oblasti katalogizace knih
i seriál*, knihovních slu-eb i správy fondu. ASEP bude procházet intenzivním v+vojem. Jeho p,edm)tem bude rozvoj
analytick+ch nástroj*, které slou-í k vytvá,ení specifick+ch náhled* na produkci jednotliv+ch v)dc*, v)deck+ch t+m* i cel+ch
ústav* s mo-ností sledovat trendy v+voje a porovnávat jednotlivé entity. Dal.ím krokem je p,em)na bibliografické databáze 
na repozitá, pln+ch text*. K záznam*m – referencím – budou p,ipojeny elektronické verze pln+ch text* jednotliv+ch v+stup*,
které budou dostupné v re-imu open access nebo na vy-ádání od autor*. Statistiky po'tu vyu-ití t)chto v+stup* mohou slou-it
jako dal.í informace k evalua'nímu procesu. Ulo-ení v+sledk* v repozitá,i p,isp)je k jejich zviditeln)ní, usnadní jejich
dostupnost a umo-ní zaji.t)ní kvalitní archivace v)decké produkce AV &R. KNAV bude touto 'inností p,ispívat k realizaci
Politiky otev,eného p,ístupu p,ijatou Akademií v)d &R. V souvislosti s touto Politikou bude KNAV krom) technologické
informa'ní infrasruktury zaji.0ovat pat,i'nou propagaci, informa'ní a právní podporu a komunikaci s vydavateli. V souvislosti
s anal+zou v)deck+ch v+stup* slou-ících jako podklad pro hodnocení je plánováno vytvo,ení pracovní skupiny zam),ené na
bibliometrii a scientometrii. Tato skupina bude vytvo,ena s vyu-itím znalostí stávajících zam)stnanc* KNAV, kte,í spravují
evidenci v)deck+ch v+stup* AV &R a úzce spolupracují s vedením AV &R a Kancelá,í AV &R p,i p,íprav) materiál* pro evaluaci.
Postupn) by tato skupina m)la produkovat i v)decké v+stupy zam),ené na novinky a inovace v bibliometrii a scientometrii.
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V rámci své odborné infrastrukturní 'innosti bude KNAV zaji.0ovat zprost,edkování p,ístupu ke klí'ov+m informa'ním zdroj*m
pro pot,eby v+zkumn+ch pracovi.0 a zabezpe'ovat ,ádné ulo-ení a správu knihovních fond* (depozitá, v Jen.tejn) pojme 
36 850 b)-n+ch metr* kni-níhofondu a krom) KNAV ho vyu-ívá 11 ústav* AV &R). KNAV bude p,i své 'innosti spolupracovat
s celou knihovní sítí &R, bude se zapojovat do evropsk+ch (EOD, DRIVER, BASE, EUROPEANA a dal.í) a p,ípadn)
i mimoevropsk+ch projekt* zam),en+ch zejména na práci s digitálními dokumenty.

Vzhledem ke stavu autorského zákona, kter+ neumo-1uje knihovnám a jejich u-ivatel*m vyu-ít pln) potenciál zp,ístupn)ní
informací v elektronické form), bude nutné spole'n) s dal.ími partnersk+mi institucemi usilovat o jeho úpravu, která by
p,isp)la k voln)j.ímu .í,ení v)deck+ch informací a p,itom nepo.kodila jejich autory ani vydavatele.

V roce 2013 budou pokra'ovat práce zapo'até v minulém roce, p,ípadn) i v d,ív)j.ím období. &innost zam),íme p,edev.ím 
na roz.i,ování databáze ASEP o dal.í funkce. V roce 2012 bylo umo-n)no vkládání pln+ch text*, postupn) bychom m)li
p,ipravit prost,edí i pro vkládání v)deck+ch dat. Díky grant*m bude probíhat roz.í,en+ v+zkum v oblasti knihov)dy a v+voj
open source systém* pro práci s digitálními dokumenty v knihovnách.

Knihovna AV &R bude také zastávat v+znamnou roli p,i implementaci Koncepce rozvoje knihoven &R na léta 2011–2015 jako
koordinátor prací p,i p,íprav) Centrálního portálu knihoven &R.

Krom) v+zkumn+ch 'inností by m)l rozvoj pracovi.t) sm),ovat zejména ke zdokonalování slu-eb pro na.e u-ivatele, co- 
je primární poslání knihovny. Slu-by jsou a budou vylep.ovány p,edev.ím pr*b)-nou implementací nov+ch informa'ních
technologií a akvizicí .irokého spektra informa'ních zdroj*, které jsou stále ve v)t.í mí,e poskytovány v elektronické podob).
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P%ÍLOHA '. 2 
SEZNAM PRACOVNÍK# KNAV V ROCE 2012

Ba2urová Ane-ka, PhDr.
Bártková Petra, Mgr. (rodi'. dov.)
Bartoní'ková Iva, PhDr.
Bártová Lenka, Mgr.
Barví,ová Markéta 
Beránková Hana, Mgr.
Boreck+ Michal 
Brabcová V)nka 
B,ichá'ková Eva, Mgr.
Bumbálková Kate,ina 
Bure.ová Iva, Mgr.
Burgetová Jarmila, PhDr.
Dan)'ková Michala, Mgr.
Dole-elová Jana, Ing.
Duda Martin, Ing.
Durecová Kate,ina, Mgr.
Dvo,áková Bo-ena 
Fiala Michal, Bc. 
Fro1ková Denisa, DiS.
Grecmanová Ivana 
Haluzíková Lenka, Mgr. (rodi'. dov.)
Hartmanová Dagmar, Mgr.
Herrmannová Jitka, Ing.
Hlavá'ová Vladimíra 
Horáková Ilonka 
Hulíková Dana, Mgr. (rodi'. dov.)
Humhalová Jana 
Chmela,ová Zde1ka, Mgr.
Jandera Tomá. 
Jelínková Andrea, Mgr.
Je,ábková Jana 
Kalinová Kate,ina 
Ka.parová Helena 
Klíma Pavel 
Koberová Ji,ina 
Kolá'ková Eva 
Kopková Kv)ta, BBus (Hons)
Kostkanová Jarmila, Mgr., CSc. 
Krahulcová Marina 
Kratochvíl Josef 
Kratochvílová Danu.e 
Kraus Miroslav, Ing.
Krouzová Lucie, Mgr.
K,í-ová Jana 
Ku'erová Markéta, Mgr. (rodi'. dov.)
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Laiblová Kadlecová Ivana, PhDr.
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Lhoták Martin, Ing.
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Meixner Jaroslav, Mgr.
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Nezbedová Martina, Bc. 
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Rousová Gabriela 
Rozehnal Jan 
Semerádová Ludmila 
Sko'ek Jakub 
Skuhrovcová Ji,ina 
Stehlí'ek Jaroslav 
Stelibsk+ Jan 
$atoplet Miroslav 
$ícha Vojt)ch, Bc. 
$ilhav+ Pavel, Mgr.
$ilhová Lenka 
$imá'ek Marek, Mgr.
$lapáková Ivana, Bc. 
$mejkalová Anna, Mgr. (rodi'. dov.)
$pidlová Viktorie 
$0astn+ Pavel, Ing. (exter.)
$vancara Blahoslav 
Tich+ Zden)k 
Tomanová Hana, Mgr.
Trinkewitzová Helena 
Turková Jarmila 
Tyburcová Helena, prom. fil. 
Vecková Magdaléna, Ing.
Veselá, Lenka, PhDr., Ph.D.
Ví.ek Josef 
Vitouchová Veronika 
Vondrá'ková Eva, Bc. 
Vorlí'ková Anna, Mgr. (rodi'. dov.)
Weinfurterová Eva 
Zmatlík Petr
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P%ÍLOHA '. 3 
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2012

A) KNIHOVNA AV 'R

Fond

2011 2012
Celkov+ po'et knihovních jednotek 1 248 088 1 255 902
Celkov+ po'et monografií 1 010 026 1 015 989
Celkov+ po'et 'asop. svazk* 220 036 221 877
Celkov+ po'et CD/DVD 875 885
&AVU a MAP - po'et knih. jednotek 17 151 17 151

P0ír/stek fondu

z toho z toho 
produkce zahrani'ní povinn+ celkem

P,ír*stek celkem koupí &R produkce v+m)nou darem v+tisk jinak 2012
knih. jednotek 2 651 1 532 1 119 553 1 497 880 5 232 10 813
P,ír*stek monografií 2 329 1 266 1 063 387 1 225 670 2 112 6 723
P,ír*stek 'asop. svazk* 322 266 56 166 262 210 3 120 4 080
P,ír*stek CD/DVD 'asopisy 10 10
Po'et odebíran+ch titul* 'asopis* 170 153 17 75 102 81 428

Úbytek fondu

2011 2012
Celkem odpis 1 055 2 999
Odpis monografií 70 714
Odpis svazk* 'asopis* 962 2 239
Odpis CD 23
Odpis mikrofilm* 46

Poskytované slu,by

Kopie zhotovené Kopie zhotovené Tisky dokument* 
slu-bou na samoobslu-né v po'íta'ové 

M)síc ve studovn) kopírce studovn)
Leden 321 2 069 475
Únor 231 990 960
B,ezen 129 1 320 646
Duben 277 973 696
Kv)ten 240 563 543
&erven 130 445 411
&ervenec 690 410 135
Srpen 15 0 33
Zá,í 185 512 400
(íjen 240 453 212
Listopad 642 588 289
Prosinec 361 213 32
Celkem 3 461 8 536 4 823
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Noví Náv.t)vnost Náv.t)vnost Náv.t)vnost: Náv.t)vnost:
Aktivní u-ivatelé celkem po'íta'ové registrovaní jednodenní

M)síc u-ivatelé studovny studovny u-ivatelé vstupy
Leden x 114 2 345 756 2 179 166
Únor x 169 1 841 694 1 714 127
B,ezen x 129 2 249 689 2 097 152
Duben x 90 2 077 698 1 917 160
Kv)ten x 89 2 156 789 2 000 156
&erven x 72 1 630 673 1 522 108
&ervenec x 57 899 490 823 76
Srpen x 16 170 78 158 12
Zá,í x 77 922 432 856 66
(íjen x 180 1 852 626 1 712 140
Listopad x 169 2 151 649 1 927 224
Prosinec x 72 1 309 444 1 211 98
Celkem 3 656 1 234 19 601 7 018 18 116 1 485

V+p*j'ky: V+p*j'ky: Vráceno:
absen'ní prezen'ní absen'ní

M)síc V+p*j'ky dokumenty dokumenty Vráceno dokumenty Prodlou-ení Po-adavky Upomínky
Leden 884 609 275 377 102 307 764 113
Únor 689 508 181 459 278 257 676 87
B,ezen 1 003 730 273 705 432 402 999 99
Duben 792 529 263 799 536 316 782 96
Kv)ten 799 547 252 861 609 236 764 174
&erven 585 470 115 843 728 236 520 61
&ervenec 599 425 174 573 399 229 674 101
Srpen 158 149 9 172 163 64 115 79
Zá,í 498 338 160 527 367 180 473 79
(íjen 841 634 207 652 445 377 877 55
Listopad 803 668 135 661 526 269 736 68
Prosinec 558 439 119 509 390 22 527 58
Celkem 8 209 6 046 2 163 7 138 4 975 2 895 7 907 1 070

Skladba po-adavk* MS a MMS

Celkem Kladn) Kopií Kopií Stran Stran
po-adavk* vy,ízeno V+p*j'kou ti.t)nou elektronickou ti.t)n+ch elektronick+ch

MMS ze zahrani'í 332 297 148 19 130 151 2 042
pro u-ivatele KNAV celkem (získáno) (získáno)
– z toho MMS ze zahrani'í 315 283 144 17 122 133 1 927 
pro ústavy AV &R (získáno) (získáno)
MMS z fondu KNAV 91 82 4 78 0 954 0
pro zahrani'ní knihovny (odesláno) (odesláno)
MS z &R pro u-ivatele 94 88 50 35 3 428 16
KNAV celkem (získáno) (získáno)
MS z fondu KNAV  2 953 2 594 717 765 1 112 9 386 10 956 
pro knihovny v &R celkem (odesláno) (odesláno)
– z toho MS z fondu KNAV 512 473 143 202 128 2 440 1 723
pro ústavy AV &R (odesláno) (odesláno)
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Re(er(ní a referen*ní slu,by

Celkov+ Impact Tematické Autorské
po'et Citace Factor re.er.e re.er.e H-index

Leden 2 1 1 0 0 *
Únor 4 3 1 0 0 *
B,ezen 5 2 2 1 0 *
Duben 11 10 1 0 0 *
Kv)ten 4 0 0 4 0 *
&erven 6 4 1 1 0 *
&ervenec 4 4 0 0 0 *
Srpen 3 0 2 1 0 *
Zá,í 5 0 2 3 0 *
(íjen 5 4 0 1 0 *
Listopad 7 2 1 4 0 *
Prosinec 3 0 0 3 0 *
Celkem 59 30 11 18 0 *

* H-index se vyhledává ji- ke ka-dé cita'ní anal+ze

B/ KNIHOVNY PRACOVI$9 AV &R

Personální zabezpe'ení

Po'et pracovník*
V$ S$ Ostatní (k 31. 12. 2012)

I. v)dní oblast 27 20,6 2 49,6
II. v)dní oblast 18,58 22,8 0 41,3
III. v)dní oblast 86,6 58,21 5 149,81
AV &R celkem 132,18 101,61 7 240,79

Fond knih a 'asopis*

Po'et titul* ti.t)n+ch 
Knihovní jednotky P,ír*stek Úbytek 'asopis* odebíran+ch

celkem (k 31. 12. 2012) za rok 2012 za rok 2012 v roce 2012
I. v)dní oblast 519 331 8 750 3 067 1 048
II. v)dní oblast 455 208 5 654 1 310 883
III. v)dní oblast 2 873 881 29 416 6 001 3 847
AV &R celkem 3 848 420 43 820 10 378 5 778

U-ivatelé a v+p*j'ky

Po'et Po'et
Po'et evidovan+ch evidovan+ch Celkov+

registrovan+ch u-ivatel* absen'ních v+p*j'ek prezen'ních v+p*j'ek po'et v+p*j'ek
I. v)dní oblast 3 992 12 598 5 749 18 347
II. v)dní oblast 2 230 2 930 1 014 3 944
III. v)dní oblast 10 336 33 303 47 408 80 711
AV &R celkem 16 558 48 831 54 171 103 002

Meziknihovní v+p*j'ky a dodávání dokument*

Po'et zap*j'en+ch
Celkov+ po'et ti.t)n+ch dokument* Po'et poskytnut+ch

kladn) vy,ízen+ch jin+m knihovnám a získan+ch kopií
po-adavk* a z jin+ch knihoven dokument*

I. v)dní oblast 5 008 1 116 5 099
II. v)dní oblast 8 591 547 9 664
III. v)dní oblast 5 630 2 663 1 923
AV &R celkem 19 229 4 326 16 686
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P%ÍLOHA '. 4 
SEZNAM V!ECH TITUL# ZP%ÍSTUPN"N&CH V DIGITÁLNÍ KNIHOVN" AV 'R

http://kramerius.knav.cz

Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, auf dass Jahr 1787 1787
Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Neuere Folge 1827–1837
Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesselschaft der Wissenschaften (vychazi pod 3 ISSN) 1804–1885
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, 
der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte 1775, 1779
Acta Comeniana 1957–1999
Acta entomologica bohemoslovaca 1965–1992
Acta geodynamica et geomaterialia 2004–2005
Acta Montana 1967–1992
Acta Montana. Serie A, Geodynamics 1992–2003
Acta Montana. Serie AB, Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing 1994–2003
Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing 1992–2002
Acta Onomastica 1995–2004
Acta Technica &SAV 1956–1985
Akademick+ bulletin Akademie v)d &eské republiky 1993–2006
Aplikace matematiky 1956–1990
Applications Of Mathematics 1991–1996, 2004
Archeologické rozhledy 1949–2000
Archiv orientální 1941–1999
Archiv pro bádání o -ivot) a spisech J. A. Komenského 1910–1927
Astronomische magnetische und meteorologische beobachtungen 1875–1884
Biologia Plantarum 1959–1985
Biologické listy 1924–1997
Bulletin &eskoslovenské akademie v)d 1990–1991
Byzantinoslavica 1929–1946, 1953–1999
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 1929–1966
Czechoslovak Economic Papers 1959–1990
Czechoslovak Journal of Physics 1952–1993
Czechoslovak Mathematical Journal 1951–1991
Czech Sociological Review 1993–2001
&asopis &eské spole'nosti entomologické 1904–1945
&asopis &eskoslovenské spole'nosti entomologické 1919–1964
&asopis pro mineralogii a geologii 1956–1991
&asopis pro moderní filologii 1911–2001
&asopis pro p)stování matematiky 1956–1990
&asopis pro p)stování matematiky a fysiky 1872–1950
&eská literatura 1953–2000
&eská mykologie 1947–1998
&eskoslovenská biologie 1952–1958
&eskoslovenská fysiologie 1952–1990
&eskoslovenská morfologie 1953–1963
&eskoslovenská parasitologie 1954–1965
&eskoslovenská psychologie 1957–2001
&eskoslovenská rusistika 1956–1990
&eskoslovensk+ 'asopis historick+ 1953–1989
&eskoslovensk+ 'asopis pro fyziku 1951–1994
&esk+ 'asopis historick+ 1895–1949
&esk+ lid 1892–1932, 1953–1997
Eirene 1960–2000
Entomologické listy 1938–1951
European journal of entomology 1993–1997
Estetika 1964–1999
Filosofick+ 'asopis 1953–2003
Folia biologica 1955–1964
Folia geobotanica et phytotaxonomica 1966–1995
Folia historica Bohemica 1979–1998
Folia morphologica 1973–1990
Folia parasitologica 1966–1967
Folia zoologica 1977–1999
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Functional and Developmental Morphology 1991–1994
Historica 1959–1990
Historica Series Nova 1994–2002
Historická demografie 1967–2003
Historická geografie 1968–1997
Hudební v)da 1964–1995
Informace KNAV 1992–2004
Jahresbericht der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1876–1883
Journal of Mass Spectrometry 1996–1997
Journal of the Czech Geological Society 1993–2005
Kybernetika 1965–2005
Linguistica Pragensia 1991–1996
Listy filologické 1888–1950, 1955–1993
Listy filologické a paedagogické 1874–1887
Litteraria Pragensia 1991–1998
Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag 1889–1918
Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der k. k. Sternwarte 1869–1874
Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag 1841–1868
Mathematica Bohemica 1991–2000
Mediaevalia Historica Bohemica 1991–2006
Moderní d)jiny 1993–2004
Na.e ,e' 1917–1995
Neuere Abhandlungen der k.Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1798
Nov+ Orient 1947–1998
Numismatick+ sborník 1955–1989
Onomastick+ zpravodaj &SAV 1983–1994
Philologica Pragensia 1958–1990
Photosynthetica 1968–1997
Physiologia bohemoslovaca 1966–1991
Physiologia bohemoslovenica 1952–1965
Politická ekonomie 1954–2000
Právn)historické studie 1955–1997
Právník 1861–1997
Preslia 1923–2002
P,ehled v+zkum* – Archeologick+ ústav Akademie v)d &eské republiky v Brn) 1958–1991
P,ehled v+zkum* – Archeologick+ ústav &SAV Brno 1993–2007
Ro'enka &eskoslovenské spole'nosti entomologické 1954–1957
Rozpravy &eské akademie císa,e Franti.ka Josefa pro v)dy, slovesnost a um)ní. T,ída I 1918
Rozpravy &eské akademie císa,e Franti.ka Josefa pro v)dy, slovesnost a um)ní. T,ída II, 
Mathematicko-P,írodnická 1916
Rozpravy &eské akademie císa,e Franti.ka Josefa pro v)dy, slovesnost a um)ní. T,ída III 1918
Rozpravy &eské akademie v)d a um)ní. T,ída I 1946
Rozpravy &eské akademie v)d a um)ní. T,ída II, Matematicko-p,írodov)decká 1952
Rozpravy &eské akademie v)d a um)ní. T,ída II, Mathematicko-p,írodnická 1936
Rozpravy &eské akademie v)d a um)ní. T,ída III 1932
Rozpravy &eskoslovenské akademie v)d – (ada matematick+ch a p,írodních v)d 1959–1989
Rozpravy &eskoslovenské akademie v)d – (ada spole'ensk+ch v)d 1953–1991
Rozpravy &eskoslovenské akademie v)d – (ada technick+ch v)d 1954–1991
Rozpravy Královské 'eské spole'nosti nauk, t,ída filosoficko-historicko-jazykozpytná 1925–1949
Rozpravy Královské 'eské spole'nosti nauk, t,ída mathematicko-p,írodov)decká 1928–1929
Rozpravy t,ídy mathematicko-p,írodov)decké Královské 'eské spole'nosti nauk 1885–1891
Rozpravy t,ídy pro filosofii, d)jepis a filologii Královské 'eské spole'nosti nauk 1885–1891
Sborník Historick+ 1953–1990
Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1859–1884
Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesselschaft der Wissenschaften. 
Mathematisch – naturwischenschaftliche Classe 1884–1915
Slavia 1923–1981
Slezsk+ sborník 1936–1992
Slovanské historické studie 1955–2000
Slovansk+ p,ehled 1899–2005
Slovo a slovesnost 1935–2000
Sociologick+ 'asopis 1965–2004
Soudobé d)jiny 1993–1997
Studia geophysica et geodaetica 1957–1997
Studie Akademie v)d &eské republiky 1993–2001
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Studie &SAV 1968–2001
Studie o rukopisech 1962–2004
Teorie a metoda 1969–1976
Teorie rozvoje v)dy 1977–1989
Teorie v)dy 1990–2006
Um)ní 1953–2000
Vesmír 1879–1907
V)stník Akademie v)d &eské republiky 1993–1995
V)stník &eské akademie císa,e Franti.ka Josefa pro v)dy, slovesnost a um)ní 1892–1918
V)stník &eské akademie v)d a um)ní 1920–1969
V)stník &eskoslovenské akademie v)d 1953–1992
V)stník Královské 'eské spole'nosti nauk. T,ída filosoficko - historicko - filologická 1986–1953
V)stník Královské 'eské spole'nosti nauk. T,ída mathematicko-p,írodov)decká 1918–1953
V)stník Matice Opavské 1878–1934
Vodohospodársky 'asopis 1953–1991
V+ro'ní zpráva Královské 'eské spole'nosti nauk 1885–1940
Zoologické a entomologické listy 1852–1955
Zoologické listy 1956–1976
Zpravodaj místopisné komise &SAV 1860–1982
"iva 1996–2002

–
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P%ÍLOHA '. 5 
PUBLIKA'NÍ V&SLEDKY AKADEMIE V"D 'R 

Celkové publika*ní v+sledky v AV 'R

Typ publikace Publika'ní v+sledky
rok vydání 2011 rok vydání 2012*)

'eské cizojazy'né 'eské cizojazy'né
Knihy 246 79 121 50
Stati v knihách 655 483 371 422
&lánky ve v)deck+ch 'asopisech 1 018 3969 798 3 879
Sborníky z konferencí 21 28 11 21
P,ísp)vky ve sbornících 319 1 177 247 1 041
P,eklady 30 22
Recenze 354 249
Odborné 'lánky v denním tisku 206 113
V+zkumné zprávy 322 292

*) Údaje za rok 2012 jsou neúplné, proto-e publikace s vro'ením daného roku vycházejí je.t) i b)hem roku následujícího.

Poznámka: Agregované údaje pro AV &R nejsou sou'tem údaj* po v)dních oblastech vzhledem k tomu, -e na jedné práci se mohou podílet pracovníci z více

ústav*. Taková práce je zapo'ítána u ka-dého ústavu a v souhrnu jen jednou.

Publika*ní v+sledky ve v)dních oblastech

Typ publikace 1.–3. sekce 4.–6. sekce 7.–9. sekce
rok vydání rok vydání rok vydání rok vydání rok vydání rok vydání 

2011 2012*) 2011 2012*) 2011 2012*)
'eské cizojaz. 'eské cizojaz. 'eské cizojaz. 'eské cizojaz. 'eské cizojaz. 'eské cizojaz.

Knihy 26 20 12 12 14 8 5 11 207 49 105 27
Stati v knihách 34 115 18 80 15 116 28 99 606 255 328 244
&lánky ve v)deck+ch 
'asopisech 137 1 694 132 1 643 155 2 101 108 2 043 729 220 560 211
Sborníky z konferencí 11 14 5 10 4 9 1 8 6 5 5 3
P,ísp)vky ve sbornících 116 778 110 743 81 323 45 244 127 87 94 65
P,eklady 1 0 0 1 29 21
Recenze 2 0 2 4 350 245
Odborné 'lánky 
v denním tisku 56 21 30 23 120 69
V+zkumné zprávy 100 66 10 6 181 194

*) Údaje za rok 2012 jsou neúplné, proto-e publikace s vro'ením daného roku vycházejí je.t) i b)hem roku následujícího
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P%ÍLOHA '. 6 
P%EHLED VYU$ÍVÁNÍ DATABÁZÍ WEB OF KNOWLEDGE A SCOPUS 
V AKADEMII V"D 'R V ROCE 2012

Web of Knowledge

WoS WoS
WoS WoS webové  webové

JCR JCR cita'ní WoS WoS zobrazené slu-by – slu-by – 
dotazy p,ihlá.ení data dotazy p,ihlá.ení záznamy dotazy p,ihlá.ení

Leden 15 160 11 602 85 457 295 601 61 372 448 747 29 560 29 919
Únor 13 479 9 750 84 803 287 516 57 811 646 099 32 296 32 560
B,ezen 14 302 10 365 99 712 368 751 73 548 448 801 43 358 43 863
Duben 11 691 9 126 89 977 331 818 68 709 359 826 47 661 48 151
Kv)ten 10 440 8 552 99 335 292 020 56 949 425 561 26 931 27 658
&erven 14 935 13 615 136 772 324 636 56 218 304 156 17 555 17 693
&ervenec 13 332 8 206 62 787 193 799 35 680 321 254 15 728 14 189
Srpen 8 529 6 167 60 778 205 654 36 725 201 614 15 857 13 966
Zá,í 9 165 6 653 60 467 212 578 39 627 468 623 13 047 9 166
(íjen 13 460 9 217 74 068 306 101 59 018 366 806 27 419 13 441
Listopad 14 333 9 794 82 636 332 123 60 662 394 884 24 364 12 105
Prosinec 8 217 6 087 59 467 212 670 39 472 187 846 16 572 10 371
Celkem 147 043 109 134 996 259 3 363 267 645 791 4 574 217 310 348 273 082

Scopus v AV 'R 2009–2012

P,ístupy Re.er.e Fed. re..
2009 45 137 – –
2010 32 818 87 804 –
2011 30 233 66 863 1 707
2012 42 437 95 437 2 720
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Ú'ETNÍ ZÁV"RKA 
A ZPRÁVA O JEJÍM AUDITU
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