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ÚVOD

Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále KNAV) je veřejnou výzkumnou institucí, účelem jejíhož zřízení je uskutečňování vědeckého
výzkumu v oblasti vědeckých informací a knihovědy, zajišťování informační infrastruktury pro výzkum a poskytování
knihovnických, informačních a reprografických služeb pracovištím Akademie věd České republiky a ostatním uživatelům ve
sféře vědy a výzkumu. Pracoviště bylo zřízeno ke dni 1. 1. 1953, bylo několikrát transformováno a od 1. 1. 2007 působí v nové
právní formě dle zákona č. 341/2005 Sb. Zřizovatelem KNAV je Akademie věd České republiky – organizační složka státu se
sídlem Národní 1009/3, Praha 1.

(Citováno ze Zřizovací listiny KNAV)

–
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A) VÝCHOZÍ SLOŽENÍ ORGÁNŮ PRACOVIŠTĚ

Pověřena vedením: od 1. ledna 2007 do 30. května 2007: PhDr. Ivana Kadlecová
Ředitel pracoviště: s účinností od 1. června 2007 jmenován Ing. Martin Lhoták

Rada pracoviště zvolena atestovanými vysokoškolskými pracovníky KNAV dne 10. ledna 2007 ve složení:
předsedkyně: PhDr. Ivana Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
místopředseda: Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v .i.)
tajemnice: PhDr. Jarmila Burgetová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
členové:
Ing. Jana Doleželová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Hana Nová (Národní knihovna ČR)
PhDr. Martin Steiner (Akademická rada AV ČR, Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Richard Papík, Ph.D. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK)
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (Knihovna AV ČR, v. v. i.)

Dozorčí rada jmenována Akademickou radou AV ČR dne 1. května 2007 ve složení:
předseda: doc. RNDr. Petr Ráb, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)
místopředseda: Ing. Martin Duda (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
tajemnice: Mgr. Dagmar Hartmanová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
členové:
PhDr. Vojtěch Balík (Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Martin Svoboda (Státní technická knihovna)
PhDr. Karel Sosna (Parlamentní knihovna)

–

I.
INFORMACE O SLOŽENÍ
ORGÁNŮ VEŘEJNÉ
VÝZKUMNÉ INSTITUCE 
A O JEJICH ČINNOSTI 
ČI O JEJICH ZMĚNÁCH
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B) ZMĚNY VE SLOŽENÍ ORGÁNŮ

V průběhu roku 2007 k žádným změnám nedošlo.

–
C) INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ

RADA PRACOVIŠTĚ
V roce 2007 zasedala Rada KNAV celkem 6x. Zápisy ze všech zasedání jsou v plném znění uloženy u předsedkyně Rady
a v sekretariátu KNAV.

Ustavující 1. zasedání Rady KNAV se konalo 31. ledna 2007 ve 13.30 hod. Na ustavujícím zasedání byly ověřeny mandátní údaje
o způsobilosti členů Rady. Tajnou volbou byla zvolena předsedkyní Rady I. Kadlecová a místopředsedou M. Lhoták. Tajemnicí
Rady byla jmenována J. Burgetová. Byl schválen Jednací řád a připraveno výběrové řízení obsazení funkce na ředitele KNAV.
Rada doporučila
Akademické radě AV ČR seznam členů výběrové komise.

2. zasedání Rady KNAV se konalo 23. března 2007 v 10.30 hod. Rada projednala mimo jiné návrh Výroční zprávy za rok 2006.

3. zasedání Rady KNAV se konalo 27. dubna 2007 v 10 hod. Rada byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na obsazení
funkce ředitele ze dne 11. dubna 2007. Rada přijala jednomyslně návrh výběrové komise a rozhodla požádat prostřednictvím
člena Akademické rady AV ČR PhDr. Martina Steinera předsedu AV ČR, aby jmenoval Ing. Martina Lhotáka k 1. červnu 2007
ředitelem KNAV. Dále Rada KNAV projednala rozpočet KNAV.

4. zasedání Rady KNAV se konalo 31. května ve 13 hod. Hlavním bodem zasedání bylo uvedení nového ředitele do funkce.

5. zasedání Rady KNAV se konalo 14. září 2007 v 10 hod. Rada vzala na vědomí nové znění Knihovního řádu a schválila nový
Organizační řád. Rada vzala na vědomí a podporuje záměry ředitele směřující ke zkvalitnění akviziční politiky.

6. zasedání Rady KNAV se konalo 14. prosince 2007 v 10 hod. Před 6. zasedáním proběhlo hlasování per rollam o užívání
služebního vozidla. Byl schválen dodatek k Organizačnímu řádu, schválen průběžný rozpočet KNAV. Rada vzala na vědomí
informaci o pojištění majetku a o plánované úpravě nebytových prostor v Jenštejně na prostory určené k bydlení. Ředitel podal
informaci o iniciativě směřující k zpřístupnění elektronických verzí časopisů vydávaných v AV ČR v rámci budované Digitální
knihovny AV ČR. Rada vzala na vědomí změnu specifikace plateb za uložení fondů knihoven ústavů AV v depozitáři v Jenštejně.

DOZORČÍ RADA
Na ustavujícím zasedání 31. května 2007 Dozorčí rada schválila Jednací řád a jmenovala tajemnicí Mgr. Hartmanovou. Vzala na
vědomí výroční zprávu KNAV za rok 2006, schválila Organizační řád KNAV a návrh rozpočtu KNAV na rok 2007.
Činnost Dozorčí rady KNAV v roce 2007 byla realizována ve třech hlasováních per rollam.

1. zasedání proběhlo 27. června 2007. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o probíhající stavební akci v depozitáři
v Jenštejně a dala po prozkoumání přiložených dokumentů předběžný souhlas k: 1) žádosti o dotaci na akci velkého rozsahu; 
2) žádosti o dotaci na akci malého rozsahu; 3) záměru realizovat stavební akci velkého rozsahu.

2. zasedání proběhlo 12. září 2007 a Dozorčí rada udělila KNAV písemný souhlas s dodatkem ke zřizovací listině Knihovny AV
ČR, v. v. i. ve znění: Předmětem jiné činnosti KNAV jsou vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin, kopírovací práce,
zpracování dat, služby databank a správa sítí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon
o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 15% pracovní kapacity KNAV.

3. zasedání proběhlo 14. listopadu 2007. Dozorčí rada udělila KNAV písemný souhlas k jednání o uzavření smluv s ústavy AV ČR
ve věci uložení části jejich knihovních fondů v depozitáři Knihovny AV ČR v Jenštejně.

–
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D) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KNAV

1 – Ředitel KNAV
11 – Sekretariát (SŘ)
asistentka ředitele
111 – Dohody
12 – Oddělení informačních technologií (OIT)
13 – Digitalizační centrum (DC)

2 – Odbor provozu a ekonomiky (OPE)
zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku
21 – Ekonomické oddělení (EO)
121 – Finanční účtárna
122 – Mzdová účtárna
123 – Personální
22 – Odd. technických služeb – reprografické a knihařské centrum (OTS)
23 – Správa areálu Jenštejn (SAJ)

3 – Odbor pro výzkum a vývoj (OVV)
zástupkyně ředitele pro výzkum a vývoj
31 – Knihovědné oddělení (KVO)
32 – Poradci zástupkyně ředitele pro VaV (PN)
33 – Evidence výsledků VaV (EV)

4 – Odbor služeb (OS)
vedoucí odboru
41 – Oddělení výpůjčních služeb (OVS)
411 – Počítačová studovna
42 – Oddělení meziknihovních služeb (OMS)
43 – Oddělení pro správu studovny (OSS)
44 – Oddělení rešeršních a referenčních služeb (ORRS)

5 – Odbor pro doplňování a zpracování fondu (ODZF)
vedoucí odboru
50 – Oddělení správy knihovních systémů (OSKS)
51 – Oddělení akvizice (OA)
511 – Akvizice časopisů
512 – Akvizice knih
513 – Výměna
52 – Oddělení zpracování knih a elektronických nosičů (OZKEN)
53 – Oddělení zpracování časopisů a elektronických informačních zdrojů (OZČEIZ)
54 – Revizní oddělení

–

–
1
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Zřizovací listina Knihovny AV ČR, v. v .i. ze dne 28. června 2006 byla v článku III. doplněna o odstavec 3, který zní:

„(3) Předmětem jiné činnosti KNAV jsou vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin, kopírovací práce, zpracování dat,
služby databank a správa sítí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných
institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 15% pracovní kapacity KNAV.“

Důvodem doplnění zřizovací listiny byla žádost o vydání živnostenských listů na výše uvedené činnosti a jejich následné vydání,
což umožní poskytovat tyto služby i komerčním subjektům nezabývajících se výzkumem a vývojem.

–

II.
INFORMACE O ZMĚNÁCH
ZŘIZOVACÍ LISTINY

–
1
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1 – ŘEDITEL KNAV

Ing. Martin Lhoták
ředitel

Rok 2007 byl pro Knihovnu Akademie věd ČR (KNAV) rokem
velkých změn, které byly vyvolány zejména přechodem na
novou právní formu – veřejnou výzkumnou instituci (v. v. i.).
Od 1. ledna 2007 se veřejnými výzkumnými institucemi staly
všechny ústavy Akademie věd ČR. Knihovna byla zároveň
v rámci reorganizace struktury AV ČR přesunuta z pozice
servisního pracoviště do oblasti humanitních a společenských
věd. V souvislosti s přechodem na v. v. i. se začalo fungování
instituce řídit podle zákona č. 341/2005 Sb. Byla ustaveny
nové orgány – Rada KNAV a Dozorčí rada KNAV, které mají
řídící, rozhodovací a kontrolní působnost. Do majetku byly
převedeny nemovitosti v Jenštejně, s kterými KNAV
dlouhodobě disponuje a změnil se také částečně způsob
účtování. Ve všech ústavech včetně KNAV proběhlo
v souvislosti se změnou právní formy výběrové řízení na
ředitele/ředitelku. PhDr. Ivana Kadlecová, která byla
ředitelkou od roku 1992 a během svého působení vybudovala
z KNAV moderní knihovnu se skvostnou studovnou
a uznávanými výsledky, se již nechtěla na další pětileté období
o tuto funkci znovu ucházet. Po svém desetiletém působení
v KNAV, zejména ve funkci vedoucího oddělení IT, jsem se
s podporou bývalého vedení KNAV ucházel o funkci ředitele.
Je mi ctí, že jsem byl do této funkce výběrovou komisí
doporučen a k 1. 6. 2007 předsedou AV ČR prof. Václavem
Pačesem jmenován. Po mém nástupu do funkce došlo ke
změně organizační struktury. Původní struktura, kdy byla

Knihovna členěna pouze na oddělení, byla rozšířena o další
vrstvu – odbory. Pod jednotlivé odbory byla začleněna
oddělení se související činností. Vedoucí odboru je odpovědný
za fungování celého úseku pokrývajícího větší část činnosti
instituce – provoz a ekonomiku, výzkum a vývoj, služby,
doplňování a zpracování fondu. Jsem velmi rád, že paní
doktorka Kadlecová v KNAV zůstala a stala se zástupkyní
ředitele a vedoucí odboru pro výzkum a vývoj. 

Z ekonomického hlediska se rok 2007 zpočátku nevyvíjel příliš
dobře. Po předchozí ztrátě v roce 2006 průběžný výsledek
opět směřoval do červených čísel. Z toho důvodu nebylo
několik pracovních míst, která se uvolnila, obsazeno novými
pracovníky. Po důkladné analýze příjmů a především
vynaložených nákladů a po srovnání s obdobnými institucemi
jsme došli k závěru, že v předchozích letech při změně
způsobu financování nebyla částka pro KNAV správně
nastavena. Obrátili jsme se proto na Ekonomickou radu AV ČR
a pro rok 2008 se podařilo zajistit dostatečné financovaní,
které umožní opětovné obsazení uvolněných míst a řádné
zajištění utlumených činností. Vzhledem ke snížení počtu
fyzických zaměstnanců a také díky mimořádným tržbám
Digitalizačního centra KNAV se podařilo zvrátit nepříznivý
vývoj. Hospodaření v roce 2007 nakonec umožnilo i pokrytí
části ztráty z předchozího roku.

Zaměstnanci KNAV pracovali na několika výzkumných
a vývojových projektech, zejména v oblasti knihovědy
a digitálních knihoven. Cílem KNAV bylo a je, aby její služby
byly prospěšné v rámci celé AV ČR. Byla zajišťována správa
knihovních systémů většiny ústavních knihoven, administrován
systém pro evidenci vědeckých publikací a výsledků AV ČR,
zajišťována možnost přístupu do elektronických informačních
zdrojů včetně Web of Knowledge, vytvářena digitální
knihovna časopisů vydávaných v AV ČR, byly shromažďovány
a hodnoceny statistické údaje o stavu a činnosti knihoven AV
ČR (viz příloha č. 3b). Nově se začal připravovat projekt na
přebírání aktuálních článků ústavních časopisů a výběr
společného systému pro redakční činnost.

Výroční zpráva obsahuje v dalších částech detailnější popis
činnosti v uplynulém roce, včetně výsledku hospodaření
a výroku auditora. 

III.
HODNOCENÍ ČINNOSTI 
PRACOVIŠTĚ
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ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Rok 2007 byl pro Oddělení informačních technologií (dále jen
OIT) přelomový zejména z důvodu reorganizace, která
souvisela s odchodem stávajícího vedoucího Ing. Martina
Lhotáka do funkce ředitele KNAV. Do této doby spadalo pod
celé OIT digitalizační pracoviště v Jenštejně, správci
knihovního informačního systému Aleph a ASEP a samotný IT
úsek, tedy správci serverů a podpora uživatelů a další
záležitosti související s chodem IT (evidence počítačového
vybavení, správa tiskáren a datových rozvodů atd.) a také
správa počítačové studovny. 

V rámci výše zmíněné reorganizace bylo rozhodnuto
o rozdělení OIT na jednotlivá samostatná oddělení, a to:
– Oddělení informačních technologií (vedoucí Ing. Martin
Duda), spadající přímo pod ředitele KNAV.
– Digitalizační centrum (vedoucí Mgr. Anna Ryšánková),
spadající přímo pod ředitele KNAV.
– Oddělení správy knihovních systémů (vedoucí Mgr. Zdena
Chmelařová), spadající do Odboru pro doplňování
a zpracování fondu.
– Správa počítačové studovny patří pod Oddělení výpůjčních
služeb (vedoucí Kateřina Kalinová), spadající do Odboru
služeb.

OIT i nadále zabezpečuje technickou podporu všem nově
vzniklým oddělením a spolupracuje s nimi na různých úkolech
(stejně tak i s ostatními odděleními v rámci organizace),
nicméně personální obsazení a pracovní náplň již řeší příslušní
vedoucí daného oddělení. OIT se tak může plněji věnovat své
hlavní náplni práce, t.j. správě a rozvoji IT a informačních
systémů knihovny.

V oddělení pracovalo k 31. 12. 2007 celkem šest zaměstnanců,
což je počet, který zůstal po rozdělení. Byl přijat pracovník
pro novou funkci administrátora digitálního publikování. Jeho
úkolem je zajištění procesu přebírání aktuálních článků od
redakcí časopisů AV ČR a jejich zpřístupnění v digitální
knihovně – to vše s provázaností na projekt Digitální
knihovna AV ČR.

Hardware, software a zabezpečení provozu OIT
Během roku 2007 docházelo spíše v menší míře k obnově
počítačové techniky, zejména u uživatelů. Větší investicí byl
v minulém roce nákup dvou serverů Dell, z nichž jeden je
určen pro novou verzi knihovního systému Aleph 500 a druhý
bude sloužit jako souborový server.

1) Hardware:
15 serverů
120 pracovních stanic
32 tiskáren
8 notebooků

2) Uživatelský software:
Software byl průběžně aktualizován. Na pracovních stanicích
uživatelů je používán téměř všude operační systém MS
Windows XP, z malé části se ještě někde vyskytují i Windows
2000. Na pracovní stanice je instalována antivirová ochrana
v podobě programu AVG s centrální dálkovou správou
a AntiSpyware. K standardnímu vybavení uživatelských stanic
patří MS Office, internetový prohlížeč, poštovní klient
a prohlížeč dokumentů ve formátu PDF. Další programové
vybavení je instalováno již podle specifických požadavků
jednotlivých oddělení. Pro software firmy Microsoft je
využívána zvýhodněná licence Select.

3) Systémový software, servery:
Systémový software je možné rozdělit do čtyř základních
kategorií: První kategorií jsou internetové služby, tedy
programy, které tyto služby poskytují. Je to zejména
elektronická pošta a WWW. Zde je s výhodou používán volně
šířený operační systém Linux, v našem případě konkrétně
distribuce Debian GNU/Linux (dále jen Linux) vyznačující se
vysokou stabilitou a propracovanou správou. Tato distribuce
zároveň obsahuje širokou škálu programů s jejichž využitím
lze vybudovat celou infrastrukturu internetových služeb za
nulovou pořizovací cenu. Uživatelé mají možnost ke své
poštovní schránce přistupovat jednak v rámci organizace, ale
i nově odkudkoliv z internetu a to buď prostřednictvím
klasického poštovního klienta, nebo, jak je to obvyklé
u různých freemailových serverů, prostřednictvím
internetového prohlížeče. WWW stránky byly v roce 2006
přepracovány a přesunuty do redakčního systému
Textpattern, během roku 2007 probíhalo a probíhá jejich
dolaďování a rozšiřování.

Druhou kategorií jsou programy související s knihovními
systémy, v případě KNAV zejména se systémem Aleph 500.
Tento knihovní systém provozujeme na komerčním Unixovém
systému SunOS. S přechodem na vyšší verzi, která je
plánována v roce 2008, bylo rozhodnuto v rámci sjednocení
serverové platformy přejít od systému SunOS k sice
placenému, ale pod GNU/GPL licencí, systému RedHat Linux
Enterprise Server (podmínka ze strany distributora systému
Aleph na certifikaci operačního systému), pro který byl
v minulém roce zakoupen i nový hardware. I v roce 2007
probíhaly programátorské práce na podpůrných utilitách,
zejména na přírůstkovém seznamu a aplikaci pro zasílání
záznamů do Souborného katalogu ČR, který provozuje
Národní knihovna ČR.

Třetí kategorií jsou programy z oblasti bezpečnosti. Jedná se
zejména o firewally, antispamové filtry a antiviry. V KNAV
jsou provozovány tři firewally – jeden jako hlavní pro celou
knihovnu, druhý pro počítačovou studovnu a třetí pro
Digitalizační centrum v Jenštejně. Hlavní firewall navíc
rozděluje interní síť na tzv. demilitarizovanou zónu, kde jsou
umístěny servery poskytující internetové služby a vnitřní síť,
kde jsou uživatelské stanice a ostatní servery. Počátkem roku
byl nasazen další stupeň v boji s nevyžádanou poštou neboli
spamem, tzv. GreyListing. Pro tento účel byl nasazen před
hlavní poštovní server další „předávací“ poštovní server, který
příchozí elektronickou poštu podrobuje mimo GreyListingu
dalším testům (provádí se kontrola na platnou adresu
příjemce a dále na hrubé porušování standardních pravidel
poštovního protokolu, což bývá pravidlem u rozesílatelů
spamu) a pokud je zpráva shledána přijatelnou, předá ji
hlavnímu serveru, který opět provede určité testy – v tomto
případě zejména antivirový test a test na to, do jaké míry je
možnost, že se jedná o nevyžádanou poštu. Pokud je zpráva
opět shledána přijatelnou, je doručena do uživatelovy
schránky. Kromě antivirového programu AVG pro pracovní
stanice a proxy serveru pro studovnu, které běží na platformě
Windows, je vše opět vybudováno s použitím systému Linux. 
Za čtvrtou kategorii lze považovat Digitální knihovnu AV ČR,
která je hlavním výstupem Digitalizačního centra KNAV. Cílem
je retrospektivní zpřístupnění produkce vědeckých prací
vzniklých v působnosti AV ČR a jejích předchůdkyň v plných
textech a fulltextově prohledávatelné. OIT se stará o aktualizaci
programového vybavení digitální knihovny a zálohování
zpřístupňovaných dat. Systém Kramerius, který je využíván pro
Digitální knihovnu AV ČR je vyvíjen firmou Qbizm
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technologies. Vývoj je financován Národní knihovnou a částečně také KNAV, především díky prostředkům získaných z různých
dotačních programů. Šířen je pod licencí GNU/GPL, tudíž je volně dostupný ke stažení komukoliv. KNAV spravuje e-mailovou
konferenci a webové stránky týkající se systému Kramerius a jeho vývoje.

Webové stránky Knihovny AV ČR
Z hlavní stránky KNAV je možné přistupovat na primární i sekundární elektronické zdroje. Jak bylo zmíněno výše, ze studovny
je možné využívat i placené databáze. Během roku 2006 probíhala rekonstrukce webových stránek. Do ostrého provozu byly
nasazeny od počátku roku 2007. Díky použitému redakčnímu systému je možná lepší správa obsahu. Domovská stránka KNAV
http://www.knav.cz má v měřítku důležitosti stránek dle google.cz PageRank 7/10, dle jyxo.cz JyxoRank 196/220 a dle seznam.cz
Srank 44/100. Návštěvnost za rok 2007 činí 127 756 unikátních IP adres.

DIGITALIZAČNÍ CENTRUM
V roce 2007 došlo ke zkvalitnění grafického zpracování předloh a metadatového popisu. Inovace stávajícího softwaru Sirius,
umožnila stahování popisných metadat z knihovních katalogů pomocí klienta Z 39.50. Plnobarevná digitalizace byla doplněna
o ICC profily a kalibrační tabulky, aby byla zajištěna možnost nezkreslené reprodukce digitalizovaných materiálů. Bylo
zpracováno 26 externích zakázek. Největší z nich, která by měla pokračovat i v následujícím roce, byla digitalizace starých tisků
pro Moravskou zemskou knihovnu. Celkem bylo v Digitalizačním centru KNAV v roce 2007 naskenováno 544 407 stran včetně
externích zakázek. Do Digitální knihovny AV ČR provozované v systému Kramerius přibylo 13 nových titulů – k 31. 12. 2007
obsahuje celkem 56 titulů a 760 770 stran. Vzhledem k rozšíření formátu dat nebylo možné část zpracované produkce
importovat do stávající verze systému Kramerius. Kompletně je již zpracováno 930 743 stran, všechny budou zpřístupněny
v nové verzi programu, která bude zprovozněna na jaře 2008.

Přehled počtu zpracovaných stran za uplynulé roky:

2004 2005 2006 2007 Celkem
Naskenováno 166 607 489 164 796 496 544 407 1 996 674
Import Sirius 88 269 284 141 435 612 354 430 1 162 452
Export Sirius 88 269 263 207 358 240 221 027 930 743
Kramerius *.djvu 339 662 225 117 195 991 760 770
Kramerius *.txt 144 664 187 710 195 710 528 084

Vysvětlivky:

Řádek Import Sirius vyjadřuje počet stran, které byly po skenování graficky upraveny, ořezány a importovány do produkčního systému Sirius.

Řádek Export Sirius vyjadřuje počet stran, které byly v systému Sirius zpracovány – automatizované a manuální vytvoření metadat, OCR – a následně

vyexportovány již ve standardním formátu Kramerius.

Řádek Kramerius *.djvu představuje počet obrazových souborů v tomto formátu importovaných do systému pro zpřístupnění Kramerius (v r. 2004 a 2005 je

znám pouze počet stran za oba roky v souhrnu).

Řádek Kramerius *.txt představuje počet textových souborů importovaných do systému pro zpřístupnění Kramerius, které slouží jako metadata pro

plnotextové vyhledávání.

Nové tituly pro Digitální knihovnu AV ČR zpřístupněné v roce 2007:

Titul Počet stran
Acta Technica CSAV 19 847
Archeologické rozhledy 19 959
Archiv orientální 25 171
Biologické listy 14 081
Czechoslovak Journal of Physics 26 883
Časopis pro pěstováni matematiky 14 385
Československá biologie 3 647
Československý časopis pro fyziku 16 687
Folia biologica 4 331
Folia historica Bohemica 2 895
Mathematica Bohemica 2 896
Physiologia bohemoslovaca 8 514
Physiologia bohemoslovenica 4 310
Celkem 163 606

Poznámka:

Rozdíl mezi údajem o počtu zpracovaných titulů v roce 2007 v tabulce „Přehled zpracování…“ a celkovým počtem v tabulce „Nové tituly…“ odpovídá

přírůstku digitalizovaných stran u titulů, jejichž zpracování bylo zahájeno již v předchozích letech.

Seznam všech titulů zpřístupněných v Digitální knihovně AV ČR je uveden v příloze č. 4
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2 – ODBOR PROVOZU A EKONOMIKY (OPE)

Ing. Miroslav Kraus
zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku

Svou činnost realizuje KNAV převážně v budově Národní 1009/3 Praha 1, kde je dislokována většina pracovišť, zejména
studovny pro poskytování služeb čtenářům, ředitelství, odbory provozu a ekonomiky, výzkumu a vývoje, doplňování
a zpracování fondu a služeb. Knihovní fond je uskladněn z části v budově Národní 1009/3, dále v hlavním depozitáři v Jenštejně
u Prahy čp. 25–27 a pomocných depozitářích v Praze 8 – v ul. V Holešovičkách, v Praze 6 – v ulici Papírenská a v Ondřejově.

Celková kapacita depozitářů umožňuje uskladnění 33 000 bm knižního fondu, z toho v Jenštejně u Prahy 25 000 bm, v Praze 8
– v ul. V Holešovičkách 3 600 bm, v Ondřejově 3 000 bm a na Národní 3 je uloženo 1 400 bm. Tato kapacita je od roku 1997
rozšiřována výstavbou nových budov a je využívána i pro potřeby ústavů AV ČR. Všem ústavům rovněž slouží pracoviště
dezinfekce, které bylo zřízeno po záplavách v roce 2002 a kde proběhla dezinfekce kontaminovaných knih před jejich
restaurací.

KNAV je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, dále prostřednictvím grantů a projektů. Vlastní činností
získává výnosy z čtenářských poplatků, reprografických, rešeršních a knihařských služeb pro čtenáře a ústavy AV ČR. Do této
kategorie rovněž spadají výnosy za správu databází, skenování a digitalizaci.

Rozpočet KNAV na rok 2007 byl konstruován jako vyrovnaný takto (v tis. Kč):

Náklady celkem 57 840,00
v tom vybrané položky:
Spotřeba materiálu 10 420,00
Spotřeba energií 2 000,00
Služby 19 283,00
Osobní náklady 25 620,00
Odpisy

Výnosy celkem 57 840,00
v tom vybrané položky:
Tržby za vlastní výkony 900,00
Úroky 55,00
Provozní dotace 39 206,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj 17 629,00

Výsledek hospodaření
Náklady a výnosy KNAV se v průběhu roku 2007 vyvíjely v závislosti na přídělu prostředků ze státního rozpočtu cestou
zřizovatele, získání grantů a finančních prostředků na výzkum a vývoj od subjektů mimo AV ČR a v závislosti na tržbách za
vlastní výkony. Výsledek hospodaření KNAV za rok 2007 je patrný z následujícího přehledu (v tis. Kč):

Náklady celkem 71 639,41
v tom vybrané položky
Spotřeba materiálu 10 912,61
Spotřeba energií 2 191,75
Služby 24 164,48
Osobní náklady 26 619,81
Odpisy 7 176,86
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Výnosy celkem 72 443,06
v tom vybrané položky:
Provozní dotace 44 649,00
Účelové prostředky 1 346,00
Přijaté prostředky na VaV mimo AV ČR 18 170,00
Tržby za vlastní výkony 1 778,45

Výsledek hospodaření 803,65

Hospodářský výsledek byl použit na úhradu účetní ztráty z roku 2006.

Hodnocení nákladů
Hlavními nákladovými položkami jsou:
a) osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a povinný příděl do sociálního fondu,
b) služby, které zahrnují zejména výkony spojů, poštovné, nájemné, účastnické poplatky na konferencích,
opravy a údržby majetku,
c) spotřeba materiálu, která zahrnuje spotřebu provozních materiálů pro činnost KNAV. V této položce je vykazován i nákup
knih, časopisů a elektronických informačních zdrojů,
d) odpisy majetku, které vyjadřují postupnou ztrátu hodnoty užívaného majetku v důsledku opotřebení jak fyzického, 
tak morálního.
e) spotřeba energií v jednotlivých objektech, zejména spotřeba elektrické energie a plynu.

Důležitou nákladovou položkou je doplňování knihovního fondu a investice do elektronických informačních zdrojů. 
Přehled o nákladech na tuto činnost dává následující tabulka:

Položka Náklad tis. Kč %
Publikace české 545,9 6,15
Zahraniční literatura 1 657,2 18,67
Nákup časopisů 69,6 0,78
Mezinárodní výměna 370,3 4,18
Elektronické informační zdroje – databáze 6 233,3 70,23
Celkem 8 876,4 100

Hodnocení výnosů
Hlavním zdrojem výnosů jsou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj poskytované prostřednictvím zřizovatele,
dále granty a projekty poskytované subjekty mimo AV ČR. Menší měrou se na výnosech podílejí tržby za vlastní výkony,
zúčtování odpisů, úroky a kursové zisky. Tyto položky se podílejí na výnosech 15,2%, tzn., že 84,8% výnosů tvoří dotace ze
státního rozpočtu poskytované prostřednictvím zřizovatele.

Mzdové prostředky
Mzdové prostředky tvoří podstatnou část nákladů v hospodaření KNAV (27,22%). Převážná část mzdových prostředků je
vyplácena v položce mzdy ve výši 18 191,18 tis. Kč, na ostatní osobní náklady bylo vyplaceno 1 281,68 tis. Kč.

Účelové prostředky
Účelové prostředky činily v roce 2007 částku 19 516,64 Kč v této skladbě:

Poskytovatel Účel Částka tis.Kč
MŠMT multilicence na přístup do Web of Knowledge 17 629
MK VISK 5 – retrokonverze, VISK 7– digitalizace 542
GA AV ČR Digitální knihovna AV ČR, Česká digitální matematická knihovna 1 346

Zaměstnanci
Fyzický počet zaměstnanců se v minulých letech průběžně zvyšoval v souvislosti s rozvojem služeb a růstem kapacity depozitářů.
Část zaměstnanců byla přijata na speciální práce, resp. na řešení projektů, na částečné pracovní úvazky. Celkový fyzický
i přepočtený stav je patrný z níže uvedené tabulky.

Vzhledem k průběžnému nepříznivému vývoji finanční situace od počátku roku nebyli v případě odchodů na uvolněná místa
okamžitě přijímáni noví zaměstnanci. Tím došlo ke snížení přepočteného počtu zaměstnanců o 3,25 proti roku 2006. Snížení
personálních nákladů pak společně s vyššími výnosy z vlastních tržeb přispělo ke kladnému hospodářskému výsledku. Snížení
počtu zaměstnanců ovšem vedlo k omezení některých činností. Po analýze předložené Ekonomické radě AV ČR bylo přislíbeno
navýšení rozpočtu na rok 2008, aby bylo možné doplnit počet zaměstnanců na počet potřebný pro kvalitní zajištění činnosti.

Zaměstnancům je poskytována preventivní lékařská péče u smluvního lékaře, příspěvky na rekreace, bezúročné půjčky a dary
u příležitosti životních jubileí ze Sociálního fondu.
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Závodní stravování není možno v podmínkách KNAV zajistit, zaměstnancům je poskytován příspěvek ze sociálního fondu a na
vrub nákladů zaměstnavatele, které uplatňují ve veřejných jídelnách v okolí, resp. v závodní jídelně Národního divadla v Praze 1.

Počet zaměstnanců v letech 2004–2007, průměrný věk (údaje platné k 31. 12. 2007)

Rok Fyzický počet Přepočtený počet Průměrný věk (let)
2004 92 77,20 45
2005 97 79,18 46
2006 99 80,46 46
2007 100 77,21 45

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí byla v r. 2007 nadále věnována pozornost třídění odpadů a ekologické likvidaci
vyřazovaného majetku, resp. odvozu druhotných surovin do specializovaných firem. Veškerá používaná technika je pravidelně
kontrolována a ošetřována dle technologických postupů výrobců s cílem minimalizace exhalací a zdravotních rizik.

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
V oblasti pracovněprávních vztahů je trvalá pozornost věnována pracovním podmínkám zaměstnanců, zvyšování jejich
kvalifikace umožněním účasti na jazykových kursech a odborných seminářích. V roce 2007 proběhla revize interních norem
a nařízení a novelizován organizační (pracovní) řád.

Stav záložního knižního fondu AV ČR
Záložní knižní fond je uložen v expedičním balení (ochranná folie nebo balicí papír) v budově „B“ depozitáře KNAV
v Jenštejně.  Z celkového počtu 220 343 ks publikací bylo v roce 2007 vydáno pro potřeby Akademie věd ČR 242 ks, pro Nadační
fond J. Heyrovského 54 ks, pro SSČ v. v. i. – odbor mediální komunikace 180 ks, celkem tedy 476 ks publikací.

ODDĚLENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
V knihařské dílně bylo zhotoveno celkem 447 celoplátěných vazeb, 17 033 brožur, 420 kroužkových vazeb, 50 vazeb UNIBIND,
56 termovazeb, 10 paspart a 10 diplomových prací. Bylo pořízeno 332 tis. stran ofsetového tisku. Pracoviště OTS zajišťovalo
rovněž drobné opravy a údržbu zařízení KNAV a nákup spotřebního materiálu.

AREÁL JENŠTEJN
V červnu 2007 byla započata výstavba dalšího depozitáře s předpokládanou kapacitou 8 000 bm. Konstrukce budovy umožňuje
použití kompaktních regálů ve dvou podlažích. Předpokládané náklady na stavbu a vybavení technologií činí celkem 30 370 tis.
Kč, z toho bylo v r. 2007 čerpáno 15 000 tis. Kč

V prosinci r. 2007 byl dořešen pronájem části skladových kapacit v depozitářích. Došlo ke změně původního záměru
bezúplatného užívání na nájemní vztah. Z celkové kapacity 25 000 bm v depozitáři v Jenštejně je pronajato či rezervováno ve
smluvním vztahu celkem 8 566 bm 11 ústavům AV ČR dle následujícího přehledu (v bm):

Sociologický ústav 576
Ústav dějin umění 328
Psychologický ústav 96
Slovanský ústav 166
Ústav soudobých dějin 321
Ústav státu a práva 163
Filozofický ústav 
(a Kabinet pro klasická studia FLÚ) 734 (+ rezervace)
Historický ústav 734
Masarykův ústav a Archiv 4 564
Ústav pro jazyk český 20
Archeologický ústav 864
Celkem pronajato 8 566

V průběhu roku byla objednána analýza rizik pro návrh pojistné smlouvy pro areál a byla uzavřena pojistná smlouva dle
nejvýhodnější nabídky. Bylo rovněž zahájeno jednání pro změnu nebytových prostor na ubytovací.

–
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3 – ODBOR PRO VÝZKUM A VÝVOJ (OVV)

PhDr. Ivana Kadlecová
zástupkyně ředitele pro výzkum a vývoj

Výzkumný záměr (VZ) a projekty řešené v roce 2007

1. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR AV0Z80770509 (2005–2009)
Vývoj a implementace informační infrastruktury pro vědu
a výzkum; dějiny knihy a knihoven v českých zemích do r. 1800.
Cíle VZ: vytvoření co nejširší pramenné základny k historickým
knižním fondům pro badatele; digitalizace maximálního
množství dokumentů z historických fondů a materiálů
poškozených povodněmi při zajištění vysoké kvality; zajištění
kvalitního provozu knihovního systému Aleph všem
připojeným ústavním knihovnám a převedení souborného
katalogu AV ČR do tohoto systému; zajištění uživatelsky
pohodlného a zpracovatelsky maximálně výhodného prostředí
pro ASEP/RIV; integrace heterogenních databází KNAV pod
jednotné vyhledávací prostředí; zpřístupnění širokého spektra
vědeckých informačních zdrojů s využitím účelových
programů a konsorciálních projektů.

2. Projekt programu MŠMT 1N04144 (2004–2008)
Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web
of Science a Journal Citation Reports).
Web of Knowledge je rozhraní pro přístup do
bibliografických databází obsahujících abstrakty a citace
vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody,
společenské a sociálněekonomické vědy a techniku.
Retrospektiva, pravidelná aktualizace dat a pokrytí širokého
rozsahu primárních zdrojů informací umožní efektivní
orientaci v exponenciálně narůstajícím množství primárních
informací z oblasti vědy a výzkumu. (Statistické údaje jsou
uvedeny v příloze č. 6.)

3. Projekt programu Informační společnost – TP2,
1ET200830526 (2005–2009)
Digitální knihovna Akademie věd ČR
Obsahem projektu je zkoumat, vyvinout a aplikovat metody,
postupy a nástroje pro vytvoření infrastruktury a realizaci
Digitální knihovny AV ČR. Cílem je retrospektivní zpřístupnění
produkce vědeckých prací vzniklých v působnosti Akademie
věd ČR a jejích předchůdkyň a další relevantní odbornou
literaturu v plných textech a s fulltextovým prohledáváním.

4. Projekt programu Informační společnost – TP2,
1ET200190513 (2005–2009)
Česká digitální matematická knihovna
Cílem projektu je zkoumat, vyvinout a aplikovat postupy,
metody a nástroje, které umožní vytvořit infrastrukturu
a podmínky pro realizaci České matematické digitální
knihovny zahrnující relevantní část odborné matematické
literatury vydané v českých zemích, a pro její začlenění do
světové matematické digitální knihovny (WDML).

5. Projekt programu MK ČR – VISK 5
Retrospektivní katalogizace časopiseckého fondu Královské
české společnosti nauk (1784–1952)
Projekt je řešen v rámci Národního programu retrospektivní
konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON. Cílem byla
rekatalogizace do systému Aleph 500 (kontrola s ISSN) – 100
záznamů časopisů.

6. Projekt programu MK ČR – VISK 7
Ochranné reformátování a zpřístupnění publikací Královské
české společnosti (1784–1952)
Projekt je řešen v rámci programu VISK 7 – Národní program
mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů
ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius. Cílem
bylo mikrofilmování, digitalizace, popis a zpřístupnění 
30 000 stran.

7. Projekt programu MK ČR – VISK 7
Zpřístupnění časopisu Vesmír na Internetu v systému
Kramerius
Projekt je řešen v rámci programu VISK 7 – Národní program
mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů
ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius. Cílem
bylo digitalizace, popis a zpřístupnění 10 500 stran.

8. Projekt programu MK ČR – DC 06P02OUK002 
Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů
ohrožených degradací kyselého papíru (2006–2010)
Cíle projektu: 1. Vybudování znalostní báze založené na
slovnících a frazeologických bázích pro časové jazykové vrstvy
z období let 1800 až 1989. Využití znalostní báze pro
optimalizaci OCR u programového nástroje pro tvorbu
dokumentů Sírius, používaného pro digitalizaci dokumentů
v rámci Národního programu Kramerius. 2. Zvýšení
produktivity systému Sírius a rozšíření popisu digitálních
objektů zejména v oblasti jejich vnitřních částí (článků
v časopisech a novinách, kapitol v monografiích) se
zaměřením na automatizaci pořizování těchto metadat.
Vytvoření nástroje pro převod interního informačního
aparátu dokumentů (obsahy, rejstříky, poznámky apod.) do
textové podoby. 3. Vytvoření editačního a konverzního
nástroje na tvorbu metadat pro digitální objekty rozšířením
funkcionality externího modulu systému Kramerius.

U následujících projektů je KNAV spolunositelem, jedná se
o sdílení licencí na přístup do elektronických informačních
zdrojů. Tyto projekty byly schváleny na roky 2004–2008.

9. Projekt programu MŠMT 1N04057
Pokračování licence na přístup do Literature Online pro
akademické instituce (nositelem projektu je Masarykova
univerzita v Brně)

10. Projekt programu MŠMT 1N04129
Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní
a společenské obory (nositelem je Národní knihovna ČR)

11. Projekt programu MŠMT 1N04124
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických
a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum – Science
Direct, Kluwer, Link (nositelem je Státní technická knihovna)

12. Projekt programu MŠMT 1N04186
Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu
k přírodovědným informačním zdrojům – GeoRef, GeoBase
(nositelem je Univerzita Karlova)
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13. Projekt programu MŠMT 1N04164
Konsorciální nákup biologických databází II – Biological
Abstracts, Zoological Record (nositelem je Univerzita
Palackého)

14. Projekt programu MŠMT 1N04170
Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu –
Encyclopedia of Library and Information Science,
Informational Science and Technology Abstracts Plus, LISA,
Library Literature and Information Science Fulltext (nositel
Národní knihovna ČR)

15. Projekt programu MŠMT 1N04167
OCLC FirstSearch Service (nositelem je Národní knihovna ČR)

Uznané výsledky k VZ
Baďurová, Anežka
Der Altbestand an der Hauptbibliothek der Akademie der
Wissenschaften, Prag - Seine Konservierung und seine
Erschliessung. [The Old Collection of the Central Library at the
Academy of Sciences, Prague - Its Conservation and
Accessibility.] Digitalisieren - Internationale Projekte in
Bibliotheken und Archiven. Berlin : BibSpider Info-Networking
für Bibliotheken, 2007. 13-24-146--156. ISBN 978-3-936960-17-
4. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501

Baďurová, Anežka - Brtová, B. - Vidmanová, S.
Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800.
[Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before
1800.] [databáze]. - Praha : Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i,
2007. CD-ROM. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 

Houšková, Z. - Burgetová, Jarmila 
Chceme vědět, jak jsme kompetentní?. [Do we wish know, if
we are competent?.] INFORUM 2007: 13. ročník konference
o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina
icome Praha, 2007. S. 1-5. ISSN 1801-2213. [INFORUM 2007.
Praha (CZ), 22.05.2007-24.05.2007] Výzkumný záměr:
CEZ:AV0Z70830501 http://www.inforum.cz/sbornik/.

Chýla, Roman
What open source webpublishing software has the scientific
community for e-journals?. [Jaké publikační systémy má
vědecká komunita pro publikování elektronických časopisů?.]
Proceedings CASLIN 2007. Bratislava : Univerzitná knižnica
v Bratislave, 2007. S. 1-5. [CASLIN 2007. Stupava (SK),
03.06.2007-07.06.2007] Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
http://indico.ulib.sk/MaKaC/contributionDisplay.py?contribId=8
&confId=1

Lhoták, Martin
Das Digitalisierungszentrum und die Digitale Bibliothek an
der Akademie der Wissenschaften, Prag. [Digitalization
Centre and the Digital Library of the AS CR.] Digitalisieren -
Internationale Projekte in Bibliotheken und Archiven. Berlin :
BibSpider Info-Networking für Bibliotheken, 2007. S. 92-101.
ISBN 978-3-936960-17-4. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501

Lhoták, Martin 
Open source pro digitální knihovnu. [Open source for digital
library.] Automatizace knihovnických procesů 2007 (AKP
2007). Liberec : ČVUT, 2007. S. 1-8. [Automatizace
knihovnických procesů 2007 (AKP 2007). Liberec (CZ),
16.05.2007-17.05.2007] Grant: GA AV ČR 1ET200830526.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 http://www.akvs.cz/akp-
2007/09-lhotak.pdf

Veselá, Lenka
Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu. [The
library of František of Ditrichštejn in the contemporary
context.] Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Brno :
ČR - Moravský zemský archiv v Brně, 2007 - (Kordiovský, E.;
Svoboda, M.) S. 227-238. ISBN 80-86931-22-6. - (Mikulovská
sympozia. 29. Mikulovské sympozium). [Kardinál František z
Ditrichštejna a jeho doba. Mikulov (CZ), 11.10.2006-
12.10.2006] Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501

Práce odevzdané do tisku
L. Bártová, A. Baďurová, Vyobrazení měst a jiných lokalit
v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky) -
výstup ukončeného grantového úkolu AV ČR (registrační č.
A908391,)

A. Baďurová, Za Mirjam Bohatcovou (1919-2007). In: Studia
Comeniana et Historica (4 s.) 

A. Baďurová – text dvou biografických hesel (PhDr. Bohuslava
Brtová, Univ. prof. Bohumil Ryba) pro elektronický slovník
významných knihovníků (SKIP).

A. Baďurová, Ochrana a konzervace těšínského literárního
dědictví (2 s., odevzdáno redakci bulletinu Informace).

A. Baďurová, Konference Svět v obrazech. Grafické sbírky
v kulturních institucích: jejich typologie, organizace a funkce
(Świat w obrazach. Zbiory graficzne w institucjach kultury: ich
typologia, organizacja i funkcje). Wrocław, 6.-7. prosince
2007. (2 s., odevzdáno redakci bulletinu Informace).

A. Baďurová, M. Brabcová za spolupráce H. Beránkové,
Digitalizace ilustrací ze starých tisků v Knihovně Akademie
věd České republiky: záměry, metodika, výsledky. (23
normostran + 7 příloh, odevzdáno redakci konferenčního
sborníku ve Wrocławi).

L. Veselá, Českobratrská literatura v knihovně posledních
Rožmberků (17 s., odevzdáno redakci ETF UK pro sborník
z konference „Unitas fratrum…“).

L. Veselá, Konference Unitas Fratrum 1457–2007 (Jednota
bratrská jako kulturní a duchovní fenomén). Mezinárodní
konference konaná 20.–21. září 2007 na půdě Evangelické
teologické fakulty UK v Praze, ve spolupráci s Husitskou
teologickou fakultou UK v Praze a Filozofickým ústavem AV
ČR, v. v. i. (2 s., odevzdáno redakci bulletinu Informace)

TUZEMSKÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Konferenční příspěvky v ČR
M. Brabcová: přednáška o Martinické bibli dne 7. 6. 2007
v občanském sdružení Amélie.

M. Duda: Kramerius v praxi. Prezentace na konferenci
„Knihovny současnosti 2007“, Seč u Chrudimi.

J. Burgetová (společně s Z.Houškovou): Chceme vědět, jak
jsme kompetentní? Prezentace na konferenci „INFORUM
2007“, Praha.

M. Lhoták: Digitalizace knihovních fondů, praktické postupy.
Prezentace na konference SKIP „KNIHOVNY.CZ, Od internetu
ke čtenářství“, Olomouc.
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M. Lhoták: Informační portál Akademie věd ČR – jednotný
přístup k výsledkům výzkumu a vývoje. Prezentace na
konferenci „Knihovny současnosti 2007“, Seč.

M. Lhoták: Open source pro digitální knihovnu. Prezentace na
konferenci „Automatizace knihovnických procesů 2007“, Liberec.

L. Veselá: Českobratrská literatura v knihovně posledních
Rožmberků. Referát na konferenci  Unitas Fratrum 1457-2007
(Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén), Praze.

A. Tůmová: Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví 
v 18. století na panství Nové Město na Moravě. Konference
Čeští nekatolíci v 18. století, Ústí nad Labem

Členství v radách a komisích v ČR
M. Lhoták, I. Kadlecová, J. Doleželová a A. Baďurová jsou
členy Komise pro vědecké informace AV ČR.
I. Kadlecová je členkou Knihovní rady na PřF UK a v ÚZPI.
M. Lhoták a I. Kadlecová jsou členy programového výboru
INFORUM, mezinárodní konference pořádané každoročně
v Praze na VŠE.
M. Lhoták je členem hodnotitelské komise programu MK ČR
VISK 7.
M. Lhoták je členem hodnotitelské komise programu MK ČR
ISO/B.
H. Tomanová je členkou hodnotitelské komise programu MK
ČR VISK 8A.
H. Beránková je členkou hodnotitelské komise programu MK
ČR VISK 6.
A. Baďurová je členkou Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost Národního muzea, sekce Knihovny Národního muzea.
A. Baďurová je členkou Rady ředitele Regionálního muzea
v Teplicích.
A. Baďurová je členkou Vědecké rady Národního muzea,
humanitní sekce.

Semináře
Byly uspořádány 4 pracovní semináře pro zpracovatele
výsledků o ASEP/ARL a dva celoakademické semináře
o systému zpracování, 7 výukových dnů pro práci s klientem
ARL, 6 školení pro začínající (nové) zpracovatele výsledků.

Pro katalogizaci v systému ALEPH a v MARC21 byli školeni
nejen knihovníci z KNAV, ale i pracovníci knihoven těch
ústavů AV ČR, které využívají systém Aleph a podílejí se na
budování Souborného katalogu Akademie věd.

Průběžně bylo zajišťováno metodické vedení a poradenství
pro knihovny ústavů AV ČR. Ústavům AV ČR byla poskytnuta
podpora při kontrole konverze.

Propagační aktivity
V lednu byla v hale instalována výstava starých tisků na téma
„Ženy ve starých tiscích“. Bylo vystaveno faksimile Martinické
bible pro účastníky mezinárodní konference BOBCATSS a pro
účastníky slavnostního předání diplomů doktorům věd.

V červnu a v srpnu 2007 byla ve studovně KNAV uspořádána
výstava o projektu digitalizace signovaných ilustrací v tiscích
dochovaných v KNAV z let 1501–1750.

V listopadu se ve studovně konala výstava Encyklopedie knihy,
kterou připravilo knihovědné oddělení s dr. P. Voitem
(Strahovská knihovna) k Týdnu vědy.

Odborné posudky, vyjádření
Byla provedena identifikace 50 bohemikálních tisků pro
Muzeum v Polné.

Byl zpracován oponentský posudek studentského projektu
pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy.
Bylo vypracováno vyjádření a připomínky k návrhům
i výsledkům projektů doc. Juriji Shimanova z Oděsy na
zpracování bohemikálních tisků a spisů J. A. Komenského na
Ukrajině a v Rusku, jimiž přispívá Národní knihovně ČR do
databáze Manuscriptorium.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Členství v mezinárodních společnostech
IFLA (International Federation of Library Associations and
Instution) Mezinárodní federace knihovnických asociací
a institucí. KNAV je kolektivním členem.

EUSIDIC (European Association of Information Services)
Evropská asociace informačních služeb. KNAV je kolektivním
členem.

LIBER (Ligue des bibliothēques européennes de recherche)
Stěžejní asociace velkých evropských vědeckých knihoven.
KNAV je členem s volebním právem.

CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network)
Knihovna je členem a aktivně se účastní každoročních
mezinárodních seminářů CASLIN.

ELAG (European Library Automation Group) – KNAV vysílá na
každoročně konané mezinárodní akce své odborné
pracovníky

Členství v radách a komisích
A. Baďurová je členka Rady Programowej Książnicy
Cieszyńskiej
I. Kadlecová je členka Rady programu MŠk SR
J. Burgetová je členkou České komise UNESCO
M. Lhoták je členem programového výboru CASLIN
M. Lhoták je členem Rady EUSIDIC

Příspěvky na mezinárodních konferencích
A. Baďurová – M. Brabcová: přednáška „Digitalizace ilustrací
ze starých tisků v Knihovně Akademie věd České republiky:
záměry, metodika, výsledky“ na konferenci Świat w obrazach:
zbiory graficzne w instytucjach kultury, ich typologia,
organizacja i funkcje (Wrocław, Pl)

R. Chýla: What open source webpublishing software has the
scientific community for ejournals?. [Jaké publikační systémy
má vědecká komunita pro publikování elektronických
časopisů?.] CASLIN 2007. Stupava (SK)
http://indico.ulib.sk/MaKaC/contributionDisplay.py?contribId=8
&confId=1

M. Lhoták: Digitální knihovna AV ČR, výroba a zpřístupnění
digitálních dokumentů. Digitálná knižnica, Jasná, SK
http://diglib2007.businessit.sk/files/presentation/dl20.pdf
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EDIČNÍ ČINNOST
KNAV pokračovala ve vydávání zpravodaje INFORMACE určeného pro střediska vědeckých informací a knihovny AV ČR. V roce
2007 vyšla čísla 1, 2-3 a 4. Kromě toho jako mimořádné vydání INFORMACÍ vyšlo zvláštní číslo věnované elektronickým
informačním zdrojům v Akademii věd ČR.
KNAV vydala CD-ROM „Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800“ autorsky zpracovaný A. Baďurovou, 
B. Brtovou a S. Vidmanovou. CD-ROM obsahuje reprodukce bibliografických karet s cca 1 035 záznamy o vydání děl 
J. A. Komenského, zjištěných heuristikou a excerpcí komeniologické literatury a katalogů 130 domácích a 220 zahraničních
knihoven. Do Bibliografie byly zahrnuty nejen spisy J. A. Komenského, které vyšly jako samostatná vydání, ale i díla, jež tvoří
součást spisů jiných autorů, a rovněž i díla, u nichž byl Komenský spoluautorem, překladatelem, vydavatelem nebo editorem.
K záznamům jsou připojeny soupisy zjištěných výtisků, dochovaných do dnešních dnů z původního počtu celého nákladu.
U přibližně jedné pětiny z nich zatím není znám konkrétní dochovaný výtisk, ostatní vydání byla podrobně bibliograficky
popsána v duchu zásad používaných pro zpracování Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501 až 1800. Část nazvaná
J. A. Komenský – rukopisy neobsahuje soupis rukopisné pozůstalosti J. A. Komenského, nýbrž záznamy citované
v komeniologické literatuře, u nichž bylo ověřeno, že jde o dochovaný rukopis, nikoliv vytištěný text. V bibliografii byly
ponechány jako informativní výsledek o identifikaci shromážděných excerpt.

EVIDENCE VÝSLEDKŮ VAV
V červenci 2007 byla vypracována analýza pro potřeby vedení AV ČR, porovnání publikační produktivity AV ČR a vysokých škol.
Část materiálu byla publikována v Akademickém bulletinu.

V září 2007 byl proveden rozbor typologie dokumentů pro jednotlivé vědní oblasti, sekce a ústavy AV ČR a porovnání podílu
impaktovaných a ostatních odborných článků v časovém sledu. Dále byly vyhodnoceny důsledky chybného nebo
nedostatečného popisu návaznosti výsledků vědecké práce a na základě zjištěných výsledků byly uloženy kontroly úplnosti dat
v ústavech (následně vytvořeny opravné dodávky do RIV).

Viz: Ráb, Petr; Kadlecová, Ivana. Vývoj vědeckého výkonu Akademie věd v posledních deseti letech. Akademický bulletin AV ČR,
2007, -, č. 9, s. 5-8. ISSN 1210-9525.

Databáze ASEP – stav k 31. 12. 2007
Celkový počet záznamů v databázi 148 850
Počet nově vytvořených záznamů – sběr 2007 14 113
Počet záznamů odevzdaných do RIV 2007 9 766

Struktura dat
Záznamy jsou ukládány do 25 webových formulářů, v roce 2007 byly přidány dva nové:

Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno a
T3 – překlad-kniha.

Struktura dat byla rozšířena o pole, která požaduje struktura RIV2007 a dále o pole, která si vyžaduje další vývoj systému (např.
zavedení pole pro ukládání DOI, popř. o pole, které umožňuje vytvořit sestavy publikační aktivity ústavu podle oddělení). Bylo
zrušeno pole COSATI (povinné pole věcného třídění pro SIGLE), s nímž se do budoucna již nepočítá.

Byly aktualizovány impakt faktory (IF) periodik a proběhla několikrát opakovaná aktualizace a doplnění údajů k projektům
a výzkumným záměrům zpětně za roky 2000–2007.

On-line katalog publikační činnosti 2007
V roce 2007 došlo k řadě změn, které citelně zlepšují uživatelské i zpracovatelské prostředí.

Byla provedena revize formátů zobrazení: ve zkráceném formátu byly vytvořeny linky do databáze RIV (u záznamů
exportovaných z ARL, tedy za roky sběru 2004, 2005, 2006, 2007 a linky na fulltexty, pokud je v záznamu uvedeno DOI, či jiná
adresa).

Byly vystaveny zobrazovací formáty s anotacemi a s citacemi.

Byly vytvořeny nové exportní formáty: RIS pro citace a RIS kompletní, CSV pro export do programu MS Excel.

Byly rozšířeny možnosti v seřazení vyhledaných záznamů (třídění dat).

Dále byly otevřeny nové vyhledávací techniky v on-line katalogu – expertní vyhledávání a rozšířené vyhledávání.

Databáze ASEP byla rozdělena na tři logické databáze (ASEP, ASEP rozšířená, mimo ASEP) – tím je umožněno, aby si autoři
v systému vedli v úplnosti a souběžně svoji vlastní publikační aktivitu včetně publikací, které vytvořili mimo pracoviště AV ČR.

ASEP byl zapojen do JIB (Jednotná informační brána) a k on-line katalogu pro statistiky GOOGLE – analytics.
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Návštěvnost on-line katalogu

2007 Počet návštěv Průměrný počet Počet zobraze- Průměr počet stran
návštěv za den ných stran za 1 návštěvu

03-07 6 997 46,03 23 619 3,38
08-12 11 001 71,90 39 949 3,63
celkem 17 998 58,82 63 568 3,53

Vstup dat
Všechny ústavy vytvářely data v systému ARL – prostřednictvím webových formulářů a klienta ARL. Počet klientů se zvýšil na 41.

Exporty dat do RIV
Kromě povinného sběru dat 2007 byly odevzdány do RIV na požádání poskytovatele AV ČR ještě dvě opravné dávky dat sběru
2006 a jedna opravná dávka dat sběru 2007.

První opravná dávka dat sběru 2006 spočívala v doplnění o záznamy související s projekty, které byly ukončeny rokem 2006
a neměly dosud výsledek v RIV.

Druhá opravná dávka dat sběru 2006 spočívala v opravě tzv. předčasných výsledků. U některých záznamů byly uvedeny
výsledky, které byly údajně publikovány před zahájením řešení projektu nebo záměru. Byla provedena oprava těchto záznamů.

Povinná dodávka dat za rok 2007 byla odevzdána poskytovatelům 15. 6. 2007. V prosinci 2007 byla odevzdána další dávka
výsledků z roku 2007.

Manuály
Všechny moduly (formuláře, klient, IPAC) se neustále vyvíjejí. Na webových stránkách KNAV jsou vystaveny manuály
k jednotlivým modulům, které byly v průběhu roku aktualizovány a rozšiřovány o nové kapitoly.

Na pracovních seminářích pro zpracovatele (v Praze 6. 3. a 22. 10. 2007, v Brně 8. 3. a 25. 10. 2007) se řešila problematika
zpracování dat v klientovi a webových formulářích. Celoakademické semináře byly určeny nejen zpracovatelům, ale i těm, kteří
na ústavech mají na starosti publikační aktivitu, účastnili se jich zástupci poskytovatele GA AV ČR a Akademické rady.

Komunikace se zpracovateli
Pro zpracovatele jsou vytvořeny informační webové stránky http://www.iach.cz/knav/asep.htm, které jsou pravidelně
aktualizovány. Zpracovatelé zde získávají podrobné informace, které se týkají zpracování dat, termínů, seminářů, informace
o odevzdání dat do RIV – protokoly apod.

Viz: Doleželová, Jana. ASEP v systému ARL – 2007. Informace, 2007, -, 2-3, s. 15-19. ISSN 1210- 8502. Dostupný z:
<http://www.lib.cas.cz/informace/Informace%202-3_2007.pdf>

Statistické údaje o publikačních výsledcích AV ČR a využívání databází Web of Knowledge a SCOPUS jsou uvedeny v přílohách 
č. 5 a 6.

KNIHOVĚDNÉ ODDĚLENÍ
Výsledky navazující na VZ KNAV
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 
Z katalogu historického fondu Západočeského muzea v Plzni bylo excerpováno 228 bohemik, z toho 32 bohemikálních tisků
bylo popsáno do databáze. Do databáze bylo zapsáno také 465 desiderat a opraveno 19 záznamů. Průběžně také probíhala
identifikace bohemikálních tisků v zámeckých knihovnách ve správě Národního muzea (254 tisků), k dosavadním popisům bylo
připsáno 158 signatur. Do pomocné databáze knihovědné literatury bylo zapsáno 310 záznamů. H. Beránková pokračovala
v excerpci italik z bibliografických záznamů cizojazyčných tiskařských bohemik 17. století.

K vydání byl připraven CD-ROM Bibliografie spisů J. A. Komenského vydaných do r. 1800 (v průběhu roku probíhala korektura
úvodních textů, kvalita karet s bibliografickými popisy, byl vytvářen rejstřík tiskařů a soupis literatury citované na
bibliografických kartách). V distribuci je CD-ROM od prosince 2007 (viz publikační činnost).

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) Výstup 2. dílu – cizojazyčná
bohemika – ukončeného grantového projektu AV ČR (registrační č. A908391, L. Bártová, A. Baďurová) byl zpracován po
grafické stránce a odevzdán do tisku.

Pokračovala spolupráce na projektu Ústavu dějin umění AV ČR Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické
a uměleckohistorické aspekty (projekt v rámci programu „Podpora projektů cíleného výzkumu“, který administruje GA AVČR,
identifikační č. 1QS800330501). L. Veselá shromažďovala pramenný materiál pro zpracování témat týkající se knih dedikovaných
Ferdinandovi Tyrolskému a celkové komparace této knihovny s dobovými šlechtickými knihovnami. Výstup z tohoto grantu
formou monografie je předpokládán v roce 2009.
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Historický knižní fond
Z historického knižního fondu KNAV bylo digitalizováno 27
starých tisků. M. Brabcová pokračovala v excerpci kvakerských
tisků z katalogu historického fondu KNAV (celkem 116
vydání) a v excerpci anglické literatury (311 záznamů). Do
databáze STTI byly rekatalogizovány 33 tisky. 

V rámci zpřístupnění historického fondu KNAV pokračovala
příprava na databázový výstup projektu Digitalizace
signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných
ve fondu KNAV (úkol řešený v rámci projektu s registračním 
č. K8002119 Programu rozvoje badatelského výzkumu, oblast
č. 19, ukončeného v roce 2004): do databáze ilustrací bylo
doplněno 9 nových tisků, pořízeno a popsáno nových 157
digitálních kopií zjištěných ilustrací, pokračovaly opravy
klíčových slov a záznamů v databázi a propojování jejich
záznamů s archivem digitalizovaných ilustrací. Zpřístupnění
databáze na webových stránkách KNAV předpokládá
knihovědné oddělení ve druhé polovině roku 2008.

–

4 – ODBOR SLUŽEB (OS)

Tomáš Jandera
vedoucí odboru

Ve druhém pololetí roku došlo k reorganizaci knihovny, nově
vznikl Odbor služeb, pod který bylo zařazeno: Oddělení
výpůjčních služeb, Oddělení meziknihovních služeb, Oddělení
pro správu studovny a Oddělení rešeršních a referenčních
služeb.

Služby
Odbor služeb poskytuje uživatelům výpůjční, informační,
meziknihovní, rešeršní a referenční služby, služby počítačové
studovny (využívání elektronických informačních zdrojů – EIZ,
přístup k internetu, bezdrátové připojení k internetu)
a reprografické služby. Kopie si mohou uživatelé zhotovovat
sami buď vlastním digitálním fotoaparátem nebo na
samoobslužné kopírce v hale služeb a nebo mohou o jejich
zhotovení požádat službu ve studovně. Odbor služeb zajišťuje
pro uživatele i skenování dokumentů z historického knižního
fondu KNAV.

Nabídka elektronicky poskytovaných služeb zahrnuje služby
Virtuální polytechnické knihovny, elektronické objednávání
dokumentů z fondu domácích i zahraničních knihoven
a službu „Ptejte se knihovny“
(http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-
akademie-ved-ceske-republiky/).

Podrobné statistické údaje o činnosti Odboru služeb jsou
uvedeny v příloze č. 3a.

ODDĚLENÍ VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
Oddělení výpůjčních služeb poskytuje reprografické a výpůjční
služby a spravuje počítačovou studovnu. Reprografické služby
zahrnují zhotovování rozmnoženin na kopírce a skenování
dokumentů z historického knižního fondu KNAV. Počítačová
studovna nabízí přístup k elektronickým informačním
zdrojům, k internetu včetně bezdrátového připojení a na
žádost uživatele tisk dokumentů.

Uživatelé
V roce 2007 se v KNAV nově zaregistrovalo 1 103 uživatelů,
celkový počet uživatelů s platným čtenářským průkazem byl 
3 945. Neregistrovaným návštěvníkům KNAV bylo vydáno 
1 390 jednodenních vstupních lístků. Studovnu letos fyzicky
navštívilo 37 280 návštěvníků, každý registrovaný uživatel
navštívil tedy studovnu v tomto roce průměrně devětkrát.

Služby
1) Výpůjční
Uživateli bylo v roce 2007 požadováno 5 786 dokumentů, počet
absenčních výpůjček byl 5 396, počet vrácení 5 556. V tomto
roce bylo uskutečněno 4 406 prodloužení výpůjční lhůty.
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2) Reprografické
Ve studovně bylo pořízeno 30 552 rozmnoženin, z toho 21 528 na samoobslužné kopírce a 9 024 na kopírce s obsluhou.
Z historického knižního fondu KNAV bylo pořízeno celkem 48 digitálních kopií.

3) Počítačová studovna
V počítačové studovně si uživatelé nechali vytisknout 8 239 stran dokumentů.

ODDĚLENÍ MEZIKNIHOVNÍCH SLUŽEB
Oddělení meziknihovních služeb je zapojeno do projektu Virtuální polytechnická knihovna (http://www.vpk.cz) a poskytuje
vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní služby.

Služby
1) Vnitrostátní meziknihovní služby
Z celkového počtu 4 642 požadavků jich bylo kladně vyřízeno 3 133. Nejčastější formou vyřízení
požadavků vnitrostátní meziknihovní služby je zhotovení elektronických kopií, nejméně
využívaným způsobem je výpůjčka klasického dokumentu. V roce 2007 bylo 549 požadavků
vyřízeno výpůjčkou, 781 požadavků tištěnou kopií a 1803 požadavků elektronickou kopií.

2) Mezinárodní meziknihovní služby
a) výpůjčky ze zahraničí
Z celkového počtu 925 požadavků jich bylo kladně vyřízeno 686. V roce 2007 bylo 412 požadavků
vyřízeno výpůjčkou, 47 požadavků tištěnou kopií a 227 požadavků elektronickou kopií.
b) výpůjčky do zahraničí
Z celkového počtu 70 požadavků jich bylo kladně vyřízeno 67. V roce 2007 bylo 11 požadavků
vyřízeno výpůjčkou, 27 požadavků tištěnou kopií a 29 požadavků elektronickou kopií.

ODDĚLENÍ PRO SPRÁVU STUDOVNY
Oddělení pro správu studovny zajišťuje informační služby ve studovně, určuje skladbu prezenčního fondu v hale služeb.
Pracovnice oddělení se podílejí na zajištění služby „Ptejte se knihovny“ a spolupracují s Radou pro spolupráci s vysokými
školami a přípravu vědeckých pracovníků Akademie věd ČR (Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR –
http://www.cas.cz/ostatni.php?m=5&ID=5-02-00-00). Oddělení spolupracuje na pořádání 28 výstav jednotlivých nakladatelství
v hale služeb a podílí se na přípravách každoročně konané prodejní výstavy dovozového knihkupectví Megabooks.

Služby
1) Poskytování informací
Pracovníci informací zodpověděli v roce 2007 asi 3 000 dotazů ve studovně a 246 dotazů prostřednictvím služby „Ptejte se
knihovny“.

2) Pořádání exkurzí
V letošním roce bylo pořádáno 15 exkurzí. 

ELEKTRONICKOU KOPIÍ

– MS PRO KNIHOVNY (ODESLÁNO)

– MS PRO UŽIVATELE (ZÍSKÁNO)

– MMS DO ZAHRANIČÍ (ODESLÁNO)

– MMS ZE ZAHRANIČÍ (ZÍSKÁNO)

TIŠTĚNOU KOPIÍ

VÝPŮJČKOU

0 500 1000 1500 2000
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ODDĚLENÍ REŠERŠNÍCH A REFERENČNÍCH SLUŽEB
Oddělení rešeršních a referenčních služeb poskytuje rešeršní, poradenské, konzultační a referenční služby. Pracovnice oddělení
spolupracují na zajištění služby „Ptejte se knihovny“, v Souborném katalogu ČR doplňují záznamy zahraničních seriálů fondu
KNAV a spravují kartotéku encyklopedických informací KENCI a kartotéku fotografií a encyklopedických ilustračních materiálů.

Služby
V roce 2007 bylo na oddělení zpracováno celkem 6 352 rešeršních a referenčních dotazů, z nichž se 5 577 týkalo citací, 479
impakt faktorů a 50 tvořily tematické rešerše. Prostřednictvím služby „Ptejte se knihovny“ bylo zodpovězeno 246 dotazů.

–

– 87% CITACE

– 8% IMPACT FACTOR

– 1% TEMATICKÉ REŠERŠE

– 4% PTEJTE SE KNIHOVNY
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5 – ODBOR PRO DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU (ODZF)

Mgr. Zdeňka Chmelařová
vedoucí odboru

V roce 2007 se pracovníci ODZF zaměřili na zpřesnění oborové profilace fondu a nákup většího množství nejžádanější literatury,
a to ve vědních oborech podle požadavků čtenářů i podle povinné literatury na příslušných fakultách vysokých škol.

Do fondu KNAV byly zpracovávány nové knižní přírůstky a byl vytvářen jmenný i věcný katalog. Žádané dokumenty, které
dosud nebyly elektronicky zpracovány, byly před vypůjčením zkatalogizovány – tím se katalog doplňuje o retrospektivní
záznamy.

Celkový přírůstek v KNAV v roce 2007 činil 4 916 knihovních jednotek monografií a 5 298 svazků časopisů  v knihovních
systémech Aleph a ISIS.

Revizní oddělení v novém obsazení začalo pracovat efektivnějšími metodami podle nově vypracované metodiky inventarizace
a interního revizního plánu. Pracovníci akvizičního oddělení se podíleli na přípravě Týdne vědy a techniky 2007 a připravili
scénář úspěšné výstavy „Encyklopedie knihy“.

KNAV byla i v roce 2007 správcem centralizovaného systému Aleph a oddělení správy knihovních systémů zajišťovalo správu
katalogů, podporu a potřebná školení všem připojeným knihovnám.

Podrobné statistické údaje o činnosti Odboru pro doplňování a zpracování fondu jsou uvedeny v příloze č. 3.

ODDĚLENÍ SPRÁVY KNIHOVNÍCH SYSTÉMŮ
OSKS mělo na starosti vývoj a správu komplexních automatizovaných knihovních systémů, které mají působnost v celé Akademii
věd ČR, především se jedná o knihovní informační systém Aleph 500 a systém pro evidenci publikační činnosti ASEP-ARL.

V systému Aleph byl připravován přechod na vyšší verzi – v současné době pracujeme s verzí 14.2.5. Většina knihoven v České
republice používá verzi 16, v průběhu roku přešly dvě knihovny na verzi 18. Verze 18 programu Aleph přináší výhody pro
katalogizátory – zejména zjednodušení práce s klientem, který má nový, přehlednější design.

OSKS dokončovalo převádění dat z předchozích systémů do Alephu – nyní se soustředí pozornost na převod seriálů a na
konverzi monografií šesti ústavů, které mají již zkušební verzi (získané připomínky jsou zapracovávány do konečné konverze)
a tří ústavů, které měly jiný systém a zajišťují si konverzi vlastními silami. Tyto převody je nutno dokončit před přechodem na
vyšší verzi programu, který je plánován na jaro 2008.

Do ostré báze byly převedeny časopisecké fondy čtyř knihoven, další se připravují. Některé
knihovny začaly se zpracováním seriálů až v Alephu – pracovníci těchto knihoven byli vyškoleni na práci se seriály. Pro
knihovníky byly připraveny materiály s pokyny ke katalogizaci seriálů ve formátu MARC21 a další užitečné informace na
stránkách podpory pro uživatele z knihoven AV ČR v rámci domovské stránky KNAV.

Byl nastaven výpůjční protokol a vyškoleni pracovníci tří dalších knihoven na modul Výpůjčka, takže tento modul používá
celkem 9 knihoven. Pro lepší komunikaci a informovanost jsou v rámci domovské stránky KNAV provozovány internetové
stránky podpory pro uživatele z knihoven AV ČR.

Celkový počet bibliografických záznamů v ostré bázi je 485 089 (306 325 bylo na konci roku 2006), z toho je 81 741 záznamů
KNAV (na konci roku 2006 to bylo 77 006).

Knihovny zpřístupňují svá data přes webové rozhraní buď jednotlivě nebo v souborném katalogu AV ČR (v současné době 36
knihoven zpřístupňuje svá data přes webové rozhraní což je o 11 více než na konci roku 2006.
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2006 2007
Aleph AV ČR – počet záznamů 306 325 485 089
z toho KNAV – počet záznamů 77 006 81 741
přístup přes web – počet knihoven 25 36
modul Výpůjčka 6 9

Záznamy většiny knihoven ústavů AV ČR byly pravidelně jednou týdně odesílány do Souborného katalogu ČR, který provozuje
Národní knihovna. Pro knihovny, jejichž záznamy nevyhověly podmínkám přijetí do Souborného katalogu, OSKS provádělo
hromadné opravy záznamů. Připravuje se nastavení pro autoritní databázi, která umožní při katalogizaci využívat autority
Národní knihovny, což výrazně přispěje ke zvýšení kvality popisu dokumentů a k zajištění vysokého zpracovatelského
standardu.

ODDĚLENÍ AKVIZICE
OA zajišťovalo průběžné profilování fondu, jeho aktualizaci a doplňování (knihy, časopisy, CD-ROM, kartotéka KENCI) nákupem
(prostřednictvím knihkupectví ACADEMIA a dalších knihkupectví a nakladatelství), dary (zejména kmenových nakladatelství,
kterými jsou vybraná nakladatelství produkující vědeckou, odbornou a populárně naučnou literaturu a pro která KNAV pořádá
výstavy a propagační akce), získáváním tzv. povinných výtisků (publikační činnost ústavů AV ČR a nakladatelství ACADEMIA)
a mezinárodní výměnou. Nákup zahraniční literatury vycházel zejména z literatury citované v publikační činnosti pracovníků AV
ČR, návrhů pracovníků ústavů AV ČR a uživatelů KNAV.

Cílem akviziční politiky KNAV bylo získat do fondu KNAV veškerou publikační činnost pracovníků ústavů AV ČR vydanou v ČR
i v zahraničí a veškerou vědeckou, odbornou a výběrově populárně naučnou literaturu vydanou v České republice. Stálá
pozornost byla věnována doplňování unikátní biografické (zejména v oblasti vědy a výzkumu), slovníkové a encyklopedické
části fondu KNAV.

V OA byly průběžně sledovány katalogy nakladatelství a novinky v české i zahraniční literatuře, shromažďovány návrhy na
doplňování fondu KNAV od uživatelů a pracovníků KNAV ve spolupráci s vedoucím výpůjčních služeb (OVS) připravilo v rámci
profilace fondu podklady pro nákup povinné literatury pro vysokoškolské studenty v oborech: lékařství, pedagogika, právo,
psychologie, sociologie a nákup jazykových učebnic.

České knižní publikace z produkce ústavů AV ČR byly získávány zdarma. V roce 2007 bylo získáno 440 publikací jako povinný
výtisk z AV ČR, 1 507 publikací nákupem a 968 titulů darem, celkem 2 915 publikací v českém jazyce.

– POVINNÝ VÝTISK

– NÁKUP

– DAR



Zahraniční knižní publikace byly získány nákupem – 170 publikací, darem 49 a výměnou 1 110 publikací. Celkem tedy do fondu
přibylo 1 329 zahraničních publikací.

České časopisy byly získávány nákupem, jako povinné výtisky nebo darem. V roce 2007 bylo získáno 165 titulů nákupem, 178
titulů darem a 132 povinným výtiskem, celkem tedy 475 titulů.
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– POVINNÝ VÝTISK

– NÁKUP

– DAR

– VÝMĚNA

– NÁKUP

– DAR



– 97,23% NÁKUP ELEKTRONICKÝCH TITULŮ

– 2,68% VÝMĚNA

– 0,09% NÁKUP TIŠTĚNÝCH TITULŮ
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Zahraniční časopisy: 
Nakoupeno bylo 20 titulů v tištěné formě, výměnou získáno 578 titulů, celkem zahraničních časopisů 618 titulů. OA zajišťuje
nákup tištěných časopisů. Nákup elektronických informačních zdrojů (zejména časopisů) zajišťuje Oddělení časopisů
a elektronických informačních zdrojů (viz dále). V elektronické formě bylo zpřístupněno 21 tisíc plnotextově přístupných titulů.

OA také zajišťovalo spolupráci a organizovalo výstavky kmenových nakladatelství, od nichž KNAV získává publikace zdarma
nebo s výraznou slevou.

Proběhla prodejní výstava dovozového knihkupectví MEGABOOKS s názvem „Akademický podzim 2007“. Pokračovala
spolupráce s dovozovým knihkupectvím SABRA.

Pro Týden vědy a techniky 2007 byl připraven scénář akcí KNAV zahrnující prodejní výstavu nakladatelství produkujících
vědeckou a odbornou literaturu ve Dvoraně KNAV a výstavu „Encyklopedie knihy“ – ve spolupráci s knihovědným oddělením.
Výstava proběhla ve dnech 25. 10.–25. 11. 2007. Je připravena k přednáškové činnosti, případně k zapůjčení celé výstavy jiným
knihovnám. Oddělení připravovalo informační postery ve Dvoraně KNAV a spolupracovalo při organizaci akcí ve Dvoraně.

Úsek mezinárodní výměny sledoval nabídky českých nakladatelů, nakupoval a připravoval k odeslání publikace a časopisy pro
zahraniční partnery, vedl korespondenci domácí i zahraniční (349 partnerů), evidenci odeslaných i došlých publikací a faktur,
připravoval výstavky dodaných knih.
Publikace, časopisy a informační materiály se širším zaměřením získané prostřednictvím mezinárodní výměny byly zařazovány
do fondu KNAV, publikace s úzkým odborným zaměřením byly předávány příslušným ústavům AV ČR. V roce 2007 byla
provedena fyzická inventura knih a časopisů ve skladu výměny.

Bylo získáno 816 knižních publikací, zakoupeno a odesláno 1 096 publikací, zasíláno 578 titulů časopisů; zakoupeno a odesláno
bylo 555 titulů časopisů, získáno bylo 294 ročenek, pět CD-ROM a jedno DVD.

Na základě rozhodnutí vedení KNAV o omezení výměny a převedení finančních prostředků do nákupu zahraniční literatury
došlo k redukci počtu výměnných partnerů, do roku 2008 se počítá se 40-50 partnery. Výměna se Slovenskem pokračuje, byla
zajištěna nejdůležitější vědecká produkce nakladatelství Veda.
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– NOVÉ PŘÍRŮSTKY

– RETROKATALOGIZACE

ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ KNIH A ELEKTRONICKÝCH NOSIČŮ
OZF se zabývalo jmenným a věcným zpracováním veškerého knižního fondu, přicházejícího do KNAV nákupem, darem
a výměnou. Současně byl rekatalogizován fond umístěný ve studovně a uložený v depozitářích. Kromě běžné činnosti oddělení
provádělo úpravy rejstříků autorských a předmětových hesel.

V roce 2007 činil celkový přírůstek 4 916 knihovních jednotek – monografií. Bylo pořízeno 12 465 záznamů v knihovním
systému Aleph – jednalo se o nové přírůstky, o rekatalogizaci živého fondu a o rekatalogizaci knih, umístěných ve studovně,
dalších 22 631 záznamů bylo upraveno a opraveno (záznamy z konverze, předmětová hesla, jmenné rejstříky – a to jak KNAV,
tak i ostatních ústavů).

V roce 2007 proběhly konverze dat, kontroly a úpravy konverzí a školení knihovnic na knihovní systém Aleph z těchto ústavů:
ARÚ Brno, EÚHH, FLÚ – oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského, EÚ, Archiv AV ČR, EÚ Brno, ÚJČ Brno, ÚJČ
Praha, HIÚ Praha, ÚDU, FLÚ – Centrum medievistických studií, ÚFA, MSÚ, ÚFE, ÚRE.

ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ ČASOPISŮ A ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
Oddělení zajišťovalo správu elektronických informačních zdrojů, katalogu časopisů KNAV a souborného katalogu VPK (tištěné
i elektronické časopisy) a informační služby o časopisech a EIZ. Účastnilo se přípravy projektu Národní úložiště šedé literatury (NUŠL).

Elektronické informační zdroje (EIZ)
V KNAV bylo v roce 2007 přístupných 23 zahraničních a 4 české EIZ:

Bibliografické a citační databáze
Web of Knowledge
SCOPUS

Bibliografické databáze
Biological Abstracts
Zoological rekord
Current Contents Connect
LISA
ISTA

Plnotextové databáze
ACS – American Chemical Society
Anopress
CoTo.Je
ČTK
EBSCO
ELIS
InterScience (Wiley)
JSTOR
Literature Online
LLIS FT
Manuscriptorium
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OCLC FirstSearch
Oxford Reference Online
Proquest
ScienceDirect (Elsevier)
SpringerLink (Springer, Kluwer)

Časopisecké databáze
ACS – American Chemical Society
EBSCO
InterScience (Wiley)
JSTOR
OCLC FirstSearch
Proquest
ScienceDirect (Elsevier)
SpringerLink (Springer, Kluwer)
Encyklopedické databáze
CoTo.Je
Oxford Reference Online
Staré tisky
Manuscriptorium
Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu:
ELIS
LISA
LLIS FT
ISTA, LISTA

Speciální databáze
ISSN
Journals Citation Reports
Ulrich’s Periodicals Directory

V současné době jsou plnotextové EIZ zpřístupněné prostřednictvím portálů EZB – Elektronická knihovna časopisů (na úrovni
titulů časopisů) a Google Scholar (na úrovni článků). Je využívána Jednotná informační brána (JIB) a volně přístupné EIZ na webu.

Počet plnotextově přístupných časopisů ve všech databázích nelze přesně zjistit vzhledem k tomu, že dochází k přesahu v rámci
jednotlivých databází na jedné straně a mezi databázemi navzájem na straně druhé. Při ohledu na zmíněný přesah lze
konstatovat, že máme přístup do cca 21 tis. plnotextově přístupných časopisů.

Podrobné informace o EIZ jsou jednou ročně publikovány v mimořádném vydání zpravodaje KNAV Informace.

Tištěné časopisy
Evidence tištěných časopisů probíhá v KNAV v oddělení akvizice. Ukončené ročníky jsou zpracovávány do elektronického
katalogu časopisů.

V oddělení časopisů bylo v roce 2007 zpracováno 5 298 svazků s novými přírůstkovými čísly v systémech ISIS a ALEPH. V systému
ALEPH bylo navíc zpracováno 153 svazků se starými přírůstkovými čísly. Celkem bylo zpracováno 5 451 svazků.

Elektronický katalog časopisů v systému ISIS k 31. 12. 2007 obsahuje 227 835 svazků s přírůstkovými čísly, z toho je 12 233
monografií v časopisech (velkých odkazů). Databáze obsahuje 11 269 záznamů titulů časopisů, z toho je 1 942 živých. V roce
2007 přibylo 2 019 svazků časopisů a 112 monografií, které vyšly jako součást časopisů.

Ze svazků zapsaných v roce 2007 bylo 175 svazků získaných nákupem (z toho 57 z produkce ČR a 118 z produkce zahraniční),
954 výměnou, 104 svazků darem a 786 svazků nespecifikovaným způsobem).

Nově se začaly katalogizovat časopisy v systému ALEPH. K 31. 12. 2007 bylo zpracováno 3 279 svazků s novými přírůstkovými
čísly a 153 svazků se starými přírůstkovými čísly. Báze KNA01 – KNAVC tedy za rok 2007 obsahuje 3 432 zpracovaných svazků.

V oddělení časopisů probíhala retrospektivní katalogizace, která byla finančně podpořena v rámci programu MK ČR VISK 5
Retrokon. Zatím zůstává elektronicky nezpracovaná kolekce časopisů z fondů předcházejících institucí, zejména Královské české
společnosti nauk a České akademie věd a umění.

Oddělení zajišťovalo metodické vedení a poradenství pro knihovny ústavů AV ČR. V roce 2007 byli školeni v katalogizaci
časopisů pracovníci knihoven těchto ústavů: Filozofický ústav AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav
makromolekulární chemie AV ČR, Archeologický ústav AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.
Podpora byla poskytnuta při kontrole konverze těmto ústavům AV ČR: Filozofický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav
makromolekulární chemie AV ČR, Geologický ústav AV ČR.
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Složení fondu

* počet svazků časopisů zahrnuje pouze svazky s přírůstkovými čísly v elektronických katalozích (227 835 v ISIS,

2 379 přírůstky 2007 a 153 staré přírůstky v Aleph)

Statistické údaje o fondu KNAV jsou k dispozici v příloze č. 3a.

REVIZNÍ ODDĚLENÍ
V období od ledna do listopadu 2007 byla provedena revize signatur D 16 111–29 500 v depozitáři Prométheus a revize
signatur E 1–8 400, F 93 501–121 600 v depozitáři Jenštejn. Celkem bylo zrevidováno 58 299 svazků.

Revizní oddělení koncem roku v novém obsazení začalo pracovat efektivnějšími metodami podle nově vypracované metodiky
inventarizace a interního revizního plánu.

V prosinci 2007 proběhla revize ztrát ve sbírce Hala. Z původního seznamu 983 svazků nebylo nalezeno 201 svazků, které byly
určeny k odpisu. Revize pokračuje ve sbírce Oválná studovna.

V průběhu roku 2007 byla odepsáno celkem 1 446 knihovních jednotek, z toho 588 monografií a 858 svazků časopisů.

–

– 80,76% CELKOVÝ POČET – MONOGRAFIE

– 17,79% CELKOVÝ POČET – ČASOPISY

– 0,99% ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ

– 0,41% MASARYKOVA AKADEMIE PRÁCE

0,05% CELKOVÝ POČET CD/DVD
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IV.
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ

KNAV zajišťuje řadu aktivit a činností, které je potřeba do budoucna udržovat a rozvíjet.  Mezi největší priority nadále budou
patřit  činnosti vykonávané pro ústavy AV ČR, zejména správa knihovních systémů, evidence vědeckých publikací a vytváření
podkladů pro evaluaci vědecké činnosti ústavů na základě této evidence, zajišťování a správa licencí elektronických
informačních zdrojů, vytváření Digitální knihovny AV ČR a shromažďování a hodnocení statistických údajů o stavu a činnosti
knihoven AV ČR.

V oblasti výzkumu budou pokračovat práce na národní retrospektivní bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let
1501–1800. Údaje o tištěné produkci z období před rokem 1800 jsou zdrojem informací také k dějinám jednotlivých vědních
disciplin. Z vlastního historického fondu bude vytvářena digitální knihovna vzácných tisků se zajištěním kompatibility
s existujícím úspěšným projektem Národní knihovny ČR Manuscriptorium, který respektuje mezinárodní standardy. Časopisecké
studie z dějin knižní kultury budou publikovány mimo jiné ve vlastním periodiku Knihy a dějiny.

Digitalizační centrum v Jenštejně je po čtyřech letech provozu vyspělým pracovištěm s velmi masivními výstupy. Od zprovoznění
bylo digitalizováno více než 2 000 000 stran (kompletně zpracováno včetně popisu metadaty je 1 000 000 stran). Během roku
2008 bude pravděpodobně kompletně dokončena digitalizace všech periodik vydávaných v AV ČR a jejích předchůdkyních v její
více než stoleté historii. Pracoviště zaměří svou náplň zejména na obohacování metadat a popis jednotlivých článků. V rámci
projektu Digitální knihovna AV ČR byla v roce 2007 zahájena komunikace s vydavateli ústavních časopisů. Chtěli bychom
navázat dlouhodobou spolupráci a spojit starší digitalizované ročníky s nově vycházejícími. Vzhledem ke kladnému ohlasu
z řady redakcí je velká šance k vybudování velmi silné vědecké databáze plnotextově zpřístupňující vydavatelskou činnost AV
ČR. Volné skenovací kapacity po digitalizaci všech časopisů a dalších relevantních materiálů mohou být nabídnuty k využití
ústavům i externím zájemcům. V souvislosti s činností digitalizačního pracoviště a řešenými projekty pracujeme společně
s Národní knihovnou ČR na podpoře vývoje open source systému pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů. Jedná se
o úspěšný projekt, za nímž stojí 4 000 000 zpřístupněných stran. Financovaní vývoje je zajištěno do roku 2011. Podporu se
budeme snažit získat i pro další období.

V centrálním knihovním systému ALEPH 500 již pracuje většina ústavů, které projevily zájem o přistoupení. Konverze budou
dokončeny začátkem roku 2008. Následovat bude přechod na vyšší verzi sytému – Aleph 18. S tím bude spojeno školení všech
knihovníků, zároveň by měly být k dispozici lepší vlastnosti systému. Do budoucna není plánována změna knihovního systému.
Postupně bychom chtěli přesvědčit o výhodě centrálního systému knihovny všech ústavů AV ČR.

Provoz databáze ASEP v systému ARL se osvědčil a generační rozdíl mezi novým a dříve používaným systémem je velmi
znatelný. V systému jsou dodržovány jak standardy pro strukturu popisu, tak i komunikační standardy. Na vývoji celého systému
se dále pracuje, do budoucna budeme usilovat o maximální možné propojení s plnými texty. U některých záznamů je možné
obdržet plný text již nyní. Systém provozujeme vzdáleně na serveru dodavatele, který zajišťuje technickou administraci. V roce
2008 se rozhodneme, zda u tohoto modelu zůstaneme nebo zda si budeme systém administrovat na vlastním serveru.

Bude pokračovat výstavba depozitářů v areálu Jenštejn. V příštím roce by měl být fond KNAV přestěhován z pronajímaných
depozitářů do této lokality.

Do budoucích let je potřeba zajistit další zvýšení projektové a publikační  činnosti v národním i mezinárodním měřítku, zajistit
financovaní stávajícím úspěšným projektům a klást důraz na propagaci služeb KNAV.
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Jako nový projekt je plánováno vytvoření jednotného
přístupu ke všem zdrojům dostupným v AV ČR, což zahrnuje
katalogy knihoven, plné texty časopisů, webové stránky
(včetně jejich archivu), databáze, multimediální obsah apod.
Výstup by měl zajišťovat sofistikovaný systém, schopný řadit
výsledky do různých skupin a kategorií dle jejich vlastností.
Knihovna AV ČR je ideálně předurčená k tomu být vstupní
branou ke znalostem skrytým v Akademii věd; zároveň
disponuje potřebnými technickými znalostmi k realizaci
takového projektu. Pro realizaci bude nepochybně nutné
financování z externích zdrojů.

Velký důraz bude kladen na oblast retrospektivní konverze.
Na základě podpory např. z programu VISK bychom měli do
pěti let zajistit převod poloviny knihovních jednotek do
systému ALEPH, do deseti let by bylo vhodné zajistit
retrospektivní konverzi celého fondu. Při dostatečném
financování této činnosti by retrokatalogizace cca 1 000 000
svazků mohla být dokončena i v kratším termínu.

Knihovna musí kvalitně zajišťovat svou činnost i v oblasti
vzdělávání pracovníků knihoven AV ČR, zpracování akviziční
politiky, zajišťování meziknihovní výpůjční služby
a elektronického dodávání dokumentů. 

V souvislosti s poskytováním služeb a evidencí knihovních
jednotek lze v dohledné době očekávat nasazení technologie
RFID, která je však zatím poměrně nákladná. To by mimo jiné
umožnilo vyšší automatizaci výpůjčního protokolu. Velký
přínos lze očekávat i v případě revize fondu.

Při přípravě víceletého plánu je třeba myslet i na personální
politiku. Získávaní kvalitních a schopných lidí a jejich osobní
rozvoj je klíčem k dosažení úspěchu celé instituce.

–
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PŘÍLOHA Č. 1 
– PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNAV

Baďurová, Anežka ; Brtová, B. ; Vidmanová, S. Bibliografie
spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800. [databáze].
Praha : Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i, 2007. CD-ROM.

Baďurová, Anežka. Der Altbestand an der Hauptbibliothek
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PŘÍLOHA Č. 3 
– ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

A) KNIHOVNA AV ČR

Fond (k 31. 12. 2007)

Celkový počet knihovních jednotek 1 226 423
Celkový počet monografií 990 464
Celkový počet časopisů 218 174
Celkový počet CD/DVD-ROM 634
ČAVU – počet kn. j. 12 087
MAP – počet kn. j. 5 064

Přírůstek fondu

Koupí – z toho – z toho Výměnou Darem Nerozli- Celkem

produkce produkce šeno přírůstek

ČR zahraniční kn. j.

Celkem přírůstek kn. j. 1 852 1 564 288 2 070 1 130 5 179 10 231
Přírůstek monografií 1 677 1 507 170 1 110 1 017 1 12 4 916
Přírůstek časop. svazků 175 57 118 954 104 4 065 5 298
Přírůstek CD/DVD-ROMů 0 0 0 6 10 2 18
Počet odebíraných titulů časopisů 185 165 20 598 178 132 1 093

Úbytek fondu

Odpis monografií 588
Odpis svazků časopisů 858
Celkem odpis 1 446

Výpůjční služby

Měsíc Návštěv- Noví Absenční Vráceno Prodlou- Požadavky

nost čtenáři výpůjčky žení

Leden 3 800 160 542 655 479 559
Únor 3 100 106 543 538 344 631
Březen 3 900 135 628 515 391 632
Duben 3 500 81 534 589 470 493
Květen 3 300 63 455 533 415 515
Červen 3 000 59 393 625 327 359
Červenec 3 300 123 385 418 276 479
Srpen 880 20 227 184 372 232
Září 3 100 59 231 324 273 273
Říjen 3 700 166 572 404 283 692
Listopad 3 500 96 579 457 363 601
Prosinec 2 200 35 307 314 413 320
Celkem 37 280 1 103 5 396 5 556 4 406 5 786

–
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Měsíc Upomínky Kopie Tržba Aktivní Tržba ze samoobsl.

čtenáři kopírky

Leden 48 923 42 630 x x
Únor 37 766 33 029  x x
Březen 55 860 36 178  x x
Duben 47 642 25 718  x x
Květen 78 620 26 044 x x
Červen 44 733 23 103  x x
Červenec 38 647 26 850  x x
Srpen 37 366 11 310  x x
Září 57 811 28 282  x x
Říjen 31 1 194 45 255  x x
Listopad 45 870 29 850  x x
Prosinec 42 592 17 765  x x
Celkem 559 9 024 346 014 3 945 21 528

Meziknihovní služby a dodávání dokumentů

Skladba výpůjček MS a MMS Celkem Kladně Výpůjčkou Kopií Kopií Stran Stran

požadavků vyřízeno tištěnou elektro- tištěných elektronických

nickou

MMS ze zahraničí pro 925 686 412 47 227 311 3 482
uživatele KNAV celkem (získáno) 
– z toho MMS ze zahraničí pro 824 619 402 38 179 155 2 913
ústavy AV ČR (získáno) 
MMS z fondu KNAV pro 70 67 11 27 29 998 729
zahraniční knihovny (odesláno)
MS z ČR pro uživatele KNAV 76 70 32 30 8 437 55
celkem (získáno) 
– z toho MS z ČR pro ústavy 4 566 3 063 517 7 551 1 795 8 760 19 501
AV ČR (odesláno) 
MS z fondu KNAV pro 666 534 71 222 241 3 672 3 025
knihovny v ČR (odelsáno) 

Rešeršní a referenční služby

Měsíc Celkový Citace Impact Tematické Ptejte se

počet Factor rešerše knihovny

Leden 75 32 10 9 24
Únor 145 92 20 0 33
Březen 366 242 92 4 28
Duben 553 499 28 2 24
Květen 1 011 989 4 0 18
Červen 718 667 34 7 10
Červenec 711 614 90 0 7
Srpen 111 70 20 0 21
Září 495 403 69 1 22
Říjen 316 222 45 17 32
Listopad 872 845 1 8 18
Prosinec 979 902 66 2 9
Celkem 6 352 5 577 479 50 246
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B) KNIHOVNY PRACOVIŠŤ AV ČR

Celkový počet knihovních Přírůstek fondu v roce 2007 Úbytek fondu

jednotek 

Knihovní fond k 31.12.‘06 k 31.12.‘07 Koupí Výměnou Darem Nerozli- Přírůstek 2006 2007

produkce produkce šeno celkem

ČR zahraniční

I. VĚDNÍ OBLAST 513 923 512 082 394 1 792 256 1 431 413 4 286 1 674 6 127

II. VĚDNÍ OBLAST 423 945 428 538 1 268 2 748 1 242 938 823 7 019 2 944 2 426

III. VĚDNÍ OBLAST 2 227 096 2 491 214 7 743 3 725 4 864 9 634 238 568 264 534 2 609 416

AV ČR CELKEM 3 164 964 3 431 834 9 405 8 265 6 362 12 003 239 804 275 839 7 227 8 969

Časopisecký fond Počet odebraných Koupí Výměnou Darem Nerozli- Počet odebíraných

titulů časopisů produkce produkce šeno titulů časopisů

ČR zahraniční

I. VĚDNÍ OBLAST 2 182 414 536 900 293 39 2 182

II. VĚDNÍ OBLAST 1 342 205 487 524 109 17 1 342

III. VĚDNÍ OBLAST 3 872 1 038 516 1 583 583 152 3 872

AV ČR CELKEM 7 396 1 657 1 539 3 007 9 85 208 7 396

Služby Počet uživatelů     Počet výpůjček Meziknihovní výpůjční služby

k 31.12.‘06 k 31.12.‘07 Tištěné dokumenty Elektronické dokumenty a kopie

do ČR do zahr. z ČR ze zahr. do ČR do zahr. z ČR     ze zahr.

I. VĚDNÍ OBLAST 6 517     6 386       37 874    33 446 1 505 22 2 143 253 2 851 87 4 252   840

II. VĚDNÍ OBLAST 4 690     4 673       46 081    40 872   2 820 93 2 496 600 4 612 35 1 392   683

III. VĚDNÍ OBLAST 27 875   21 494     78 473    67 245 1 789 47 618 1 031 2 096 31 137      322

AV ČR CELKEM 39 082   32 553     162 428  141 563 6 114 162 5 257 1 884 9 559 153 5 781   1 845

–
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PŘÍLOHA Č. 4 
– SEZNAM VŠECH TITULŮ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ AV ČR

http://kramerius.lib.cas.cz/
Celkem 56 titulů, 760 770 stran. Tituly jsou zpracovány pouze částečně.

Acta Onomastica
Acta Technica ČSAV
Archiv orientální
Archeologické rozhledy
Biologické listy
Biologia Plantarum
Czechoslovak Journal of Physics
Časopis pro moderní filologii
Časopis pro pěstování matematiky a fysiky
Časopis pro pěstování matematiky
Československá biologie
Československý časopis historický
Československý časopis pro fyziku
Český časopis historický
Český lid
Česká literatura
Československá psychologie
Československá rusistika
Entomologické listy
Estetika
Filosofický časopis
Folia biologica
Folia Historica Bohemica
Folia Zoologica
Historica
Historická demografie
Historická Geografie
Historica Series Nova
Hudební věda
Linguistica Pragensia
Listy filologické
Listy filologické a paedagogické
Mathematica Bohemica
Moderní dějiny
Naše řeč
Nový orient
Onomastický zpravodaj ČSAV
Philologica Pragensia
Photosynthetica
Physiologia bohemoslovaca
Physiologia bohemoslovenica
Právněhistorické studie
Právník
Rozpravy Československé akademie věd  – Řada matematických a přírodních věd
Rozpravy Československé akademie věd  – Řada společenských věd
Rozpravy Československé akademie věd  – Řada technických věd
Sborník Historický
Slavia
Slezský sborník
Slovanský přehled
Slovo a Slovesnost
Sociologický časopis
Soudobé dějiny
Studia geophysica et geodaetica
Věstník Matice Opavské
Zoologické listy

–
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PŘÍLOHA Č. 5 
– PUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY AKADEMIE VĚD ČR ZA ROKY 2006 A 2007

CELKOVÉ PUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY V AV ČR

Publikační výsledky

Typ publikace rok vydání 2006 rok vydání 2007*)

české cizojazyčné české cizojazyčné

Knihy 225 52 186 48
Stati v knihách 967 319 887 308
Články ve vědeckých časopisech 1434 3186 1242 2921
Sborníky z konferencí 51 54 40 43
Příspěvky ve sbornících 957 1655 623 1309
Překlady 44 33
Recenze 332 329
Odborné články v denním tisku 241 206
Výzkumné zprávy 260 258

*) Údaje za rok 2007 jsou neúplné, protože publikace s vročením daného roku vycházejí ještě i během roku následujícího.

Poznámka: agregované údaje pro AV ČR nejsou součtem údajů po vědních oblastech vzhledem k tomu, 

že na jedné práci se mohou podílet pracovníci z více ústavů. Taková práce je započítána u každého ústavu a v souhrnu jen jednou.

PUBLIKAČNÍ VÝSLEDKY VE VĚDNÍCH OBLASTECH

Typ

publikace 1.–3. sekce 4.–6. sekce 7.–9. sekce

rok vydání rok vydání rok vydání rok vydání rok vydání rok vydání

2006 2007* 2006 2007* 2006 2007*

č.j.     cizoj. č.j. cizoj. č.j.     cizoj. č.j. cizoj. č.j.     cizoj. č.j. cizoj.

Knihy 28     16 32     15 7       7 4       9 192    29 152    24

Stati v

knihách 50     57 34     91 246   79 33     94 673    185 821    126

Články ve

vědeckých

časopisech 343   1 337 410   1 135 269   1 728 184   1 699 833    156 657    133

Sborníky z

konferencí 19     31 17     25 9       12 4       15 23      12 19       3

Příspěvky ve

sbornících 416   1 009 315    947 229   519 128    321 316    147 185     57

Překlady 4 1 0 0 40 32

Recenze 3 3 12 5 317 321

Odborné čl. v

denním tisku 39 30 41 40 161 137

Výzkumné

zprávy 128 136 27 4 105 119

*) Údaje za rok 2007 jsou neúplné, protože publikace s vročením daného roku vycházejí ještě i během roku následujícího.
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PŘÍLOHA Č. 6 
– PŘEHLED VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZÍ WEB OF KNOWLEDGE A SCOPUS 
V AKADEMII VĚD ČR V ROCE 2007

WEB OF KNOWLEDGE

Web of Science Journal Citation Reports

Počet přihlášení Počet dotazů Počet přihlášení Počet dotazů

Leden 13 952 58 484 2 397 2 919
Únor 10 465 49 094 2 328 2 690
Březen 11 733 54 143 2 422 2 583
Duben 9 434 43 418 1 901 2 145
Květen 9 571 47 656 2 023 2 077
Červen 9 377 46 093 2 672 3 111
Červenec 7 831 41 185 1 724 2 231
Srpen 8 983 44 214 1 853 2 103
Září 7 681 40 920 1 486 1 945
Říjen 11 630 59 266 2 925 4 106
Listopad 8 015 42 991 1 985 2 589
Prosinec 5 039 27 911 1 372 1 626
Celkem 113 711 555 375 25 088 30 125

SCOPUS
V roce 2007 bylo v AV ČR v databázi SCOPUS provedeno 34 557 rešerší (z toho 663 v KNAV).
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PŘÍLOHA Č. 7
– ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
A ZPRÁVA O JEJÍM AUDITU
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