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Úvodem 
 

 
Rok 2006 byl především rokem rozvoje stávajících systémů a pokra-
čujícího úsilí o zkvalitňování služeb uživatelům.  

Z událostí, které pomáhaly ukázat široké veřejnosti vzácnost a m-
imořádnost fondů Knihovny AV ČR i výsledky její činnosti, můžeme na 
prvním místě jmenovat výstavu „Martinická bible a její cesta z 
15. do 20. století“,1 uspořádanou ve dnech 27. 3.–14. 4. 2006 v 
budově Akademie věd na Národní třídě. Byla to součást doprovodného 
programu k monumentální výstavě o Karlu IV., která se uskutečnila na 
Pražském hradě od 16. 2. do 21. 5. 2006. Martinická bible byla 
restaurována a odcestovala již v roce 2005 na podzimní výstavu „Prague, 
the Crown of Bohemia“ v Metropolitním muzeu umění v New Yorku a 
hned po návratu do vlasti byla vystavena jako jeden ze skvostných expo-
nátů na Hradě.2 Knihovna AV ČR mimo jiné vydala při této 
příležitosti CD-ROM dokumentující výstavu a zejména restaurátorské 
práce Jarmily a Davida Frankových při obnově bible. Výstava je uložena 
na plastových posterech a připravena k zapůjčení případným zájemcům.  

V roce 2006 organizovala KNAV dvě odborné akce s meziná-
rodní účastí. Zde máme na mysli zejména uspořádání prestižního 13. 
mezinárodního semináře CASLIN 20063 v červnu 2006 na Hrubé 
Skále u Turnova. Šedesát expertů, kteří se sjeli k jednání na aktuální 
téma „Zpětná vazba aneb děláme to dobře?“, hodnotilo seminář jako 
velmi přínosný. V menším rozsahu, ale se stejně pozitivním ohlasem se 
setkalo jednodenní mezinárodní kolokvium,4 konané 23. června v 

                                                           
1  Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar – Franková, J. – Frank, D. 

Cesta Martinické bible z 15. do 21. století [Rozhovor s Jarmilou a Davidem 
Frankovými].  Akademický bulletin AV ČR, -, č. 6 (2006), s. 22-24 

2  Kadlecová, Ivana 
Cesta bible zvané Martinické. Akademický bulletin AV ČR. -, č. 12 (2005), 
s. 8-9 

3  Poljaková, Anežka 
 Caslin 2006. Informace. -, 2-3 (2006), s. 19-23 
4  Burgetová, Jarmila 
 „Nové trendy – nová témata“. Informace. -, 2-3 (2006), s. 24-26 
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Praze ve spolupráci se sdružením Förderkreis für West-Ost Informations-
transfer působícím v Berlíně. Tématem jednání v tomto případě byly „nové 
trendy, nová témata“. 

Úspěšně se rozvinula činnost Digitalizačního centra KNAV 
v Jenštejně, kapacita digitalizovaných dokumentů vzrostla na 65.000 
stran měsíčně. Budování Digitální knihovny AV ČR, která má 
umožnit retrospektivní zpřístupnění produkce vědeckých prací vzniklých v 
působnosti AV ČR a jejích předchůdkyň v plných textech a plnotextově 
prohledávatelných, značně pokročilo. Ke konci roku 2006 bylo 
digitalizováno a zpřístupněno na adrese: 
http://kramerius.lib.cas.cz 44 titulů časopisů, což představuje 565.000 
naskenovaných stran. (Viz příloha 4.) 

Pokud jde o modernizaci technického vybavení KNAV, lze pova-
žovat za úspěch přechod celé instituce na nový mailserver, zprovoznění 
fileserveru s kapacitou 1,2 TB pro knihovědné oddělení a pořízení 
barevného knižního skeneru KONICA MINOLTA PS 5000C pro 
elektronické dodávání dokumentů. 

Na závěr se sluší uvést, že koncem roku 2006 úspěšně proběhlo 
atestační řízení, společně s Vědeckou radou KNAV je připravilo vedení 
KNAV. Ředitelka KNAV do něj doporučila šest mladých vysokoškol-
ských pracovnic, které se představily atestační komisi. V samostatných vy-
stoupeních uvedly své pracovní i studijní výsledky a také plány do budouc-
nosti. Jak konstatovali členové atestační komise, všechny atestované byly 
dobře připraveny a byly velmi pozitivně hodnoceny. 

Spoluprací na atestačním řízení ukončila svou činnost Vědecká 
rada KNAV vedená po sedm let PhDr. Jarmilou Burgetovou. Stalo se 
tak v souvislosti s přechodem pracovišť AV ČR na právní formu veřej-
ných výzkumných institucí. Za odvedenou práci se jí dostalo poděkování 
nejen ze strany vedení KNAV, ale také z vedení Akademie věd.  
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Řešené projekty  
 
 
1. Výzkumný záměr AV0Z80770509 (2005–2009) 

Výzkum a ochrana pramenné základny k dějinám vědy a kultury 
v českých zemích, moderní způsoby zpracování a zpřístupňování 
jejich informační hodnoty, výhledová strategie práce s elektronic-
kými dokumenty 
 

2. Projekt programu MŠMT 1N04144  
Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of 
Science a Journal Citation Reports) 
 

3. Projekt programu MK ČR – VISK 7 
„Ochranné reformátování Rozprav Československé akademie věd 
a časopisu Vesmír a jejich zpřístupnění na Internetu“ 
 
V roce 2006 jsme dokončili Ochranné Reformátovaní Rozprav 
ČSAV, včetně rozprav, které vydávaly předchůdkyně ČSAV. Jedná 
se o velmi rozsáhlý titul, který vycházel celé jedno století (1893–
1991) ve třech souběžných řadách a je významným periodikem 
dokumentujícím především výsledky české vědy. Projekt byl řešen ve 
spolupráci s Centrálním depozitářem Hostivař – Odborem ochrany 
knihovních fondů Národní knihovny ČR a firmami Microna, 
Ampaco ČR a INCAD. Výsledky – plné texty v elektronické formě – 
jsou uživatelům Knihovny AV ČR dostupné v Digitální knihovně 
AV ČR na adrese http://kramerius.lib.cas.cz. 
 

4. Projekt programu Informační společnost – TP2, 1ET200830526 
„Digitální knihovna Akademie věd ČR“  
 

5. Projekt programu Informační společnost – TP2, 1ET200190513 
 „DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna“ 
 

6. Projekt programu MŠMT 1N04057  
Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce 
(nositel Masarykova univerzita v Brně) 



9 

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

8. Projekt programu MŠMT 1N04124 
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a apli-
kovaných přírodních věd pro vědu a výzkum – Science Direct, 
Kluwer, Link (nositel Státní technická knihovna)  
 

9. Projekt programu MŠMT 1N04186 
Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným 
informačním zdrojům – GeoRef, GeoBase (nositel Univerzita 
Karlova) 
 

10. Projekt programu MŠMT 1N04164 
Konsorciální nákup biologických databází II – Biological Abstracts, 
Zoological Record (nositel Univerzita Palackého) 
 

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

12. Projekt programu MŠMT 1N04167 
OCLC FirstSearch Service (nositel Národní knihovna ČR) 
 

 

Nově byl přijat projekt: „Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tiště-
ných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru“ – 
identifikační kód DC06P02OUK002. 

Tento projekt, jehož příjemcem je Národní knihovna a Knihovna 
AV ČR je spolupříjemcem, je koncipován jako pětiletý (2006–2010). 
Klade si za úkol tyto tři cíle: 

1. Vybudování znalostní báze založené na slovnících a frazeo-
logických bázích pro časové jazykové vrstvy z období let 1800 
až 1989. Využití znalostní báze pro optimalizaci OCR u pro-
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gramového nástroje pro tvorbu dokumentů Sírius, používaného 
pro digitalizaci dokumentů v rámci Národního programu 
Kramerius. 

2. Zvýšení produktivity systému Sírius a rozšíření popisu digitál-
ních 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 o možnost přejímat a využívat data 
(zejména bibliografické záznamy) vytvořená v jiných systémech 
(např. knihovních). 

 

 

 

 

Výsledky knihovědné badatelské činnosti  
 

 
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 
Nově bylo identifikováno 405 bohemikálních tisků ze zámeckých 
knihoven ve správě Národního muzea, z Österreichische National-
bibliothek ve Vídni a z Universitätsbibliothek v Augsburgu; ke stávajícím 
bibliografickým záznamům v kartotékách byly připsány 262 signatury, do 
databáze zapsána 1.354 desiderata a popsáno 25 tiskařských bohemik. 
Citacemi literatury byly v databázi doplněny 254 záznamy. H. Beránková 
excerpovala pro připravovanou studii italika z bibliografických záznamů 
cizojazyčných tiskařských bohemik 17. století – celkem objevila 48 
vydání.  

 
Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století  
(se vztahem k území České republiky)  
K výstupu ukončeného grantového úkolu AV ČR (registrační č. 
A908391, L. Bártová, A. Baďurová) pro 2. díl (cizojazyčná bohemika) 
byla provedena a korigována definitivní verze rejstříků – lokality, umělci, 
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tiskaři, portrétované osoby, grafická techniky a rejstřík chronologický, 
vše s průběžnými opravami v databázi a v tištěném soupisu tisků s vedu-
tami. Nově byl vytvořen rejstřík lokalit podle územní příslušnosti a bylo 
přeloženo do angličtiny obsáhlé resumé. 

 
Práce s historickým knižním fondem  
Pokračovala excerpce kvakerských tisků z katalogu historického fondu 
(vypsáno celkem 160 vydání) a příprava digitálního souboru ilustrací 
Ovidiových Proměn. Z historického knižního fondu bylo rekatalogi-
zováno do databáze 298 starých tisků. 

 
Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 
uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR  
Téma je pokračováním ukončeného projektu s registračním č. K8002119 
Programu rozvoje badatelského výzkumu (oblast č. 19, ukončen v roce 
2004); byla kontrolována databáze digitálního souboru reprodukcí a zá-
znamů tisků: do databáze bylo uloženo a popsáno 85 nově zjištěných 
a digitalizovaných ilustrací. 

  
Práce pro Digitální knihovnu AV ČR 
Kompletně bylo v nejvyšším rozlišení digitalizováno dílo Jádro Všech 
Modliteb … V Žitavě 1706. (479 s.) Bylo zkontrolováno 29 digitálních 
kopií kramářských tisků. Pro digitální edici byl sestaven soubor cca 220 
stran (z celkového počtu 760) s rukopisnými vpisky V. Nosidla 
v Kalendáři historickém od D. Adama z Veleslavína z roku 1590. Ze 101 
vybraných starých tisků byly pořízeny digitální kopie titulních stran a vý-
znamných čtenářských vpisků. Pokračoval výběr relevantních tisků k di-
gitalizaci. 

 
 

Grantová spolupráce 
 

L. Veselá spolupracovala na grantovém projektu Ústavu dějin umění AV 
ČR pro léta 2005-2008 /Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – 
kulturně historické a uměleckohistorické aspekty/ (GA AVČR, identif. č. 
1QS800330501) – podílí se na analýze obsahu této knihovny a její kom-
paraci s ostatními šlechtickými knihovnami v dobovém kontextu. 
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Knihovní systém ALEPH 500 
 

 
Třetí rok provozu knihovního informačního systému ALEPH 500 při-
nesl téměř úplné dokončení konverzí dat ústavů. Ústav pro jazyk český 
se stal dalším, který přistoupil ke smlouvě o společném užívání tohoto 
systému.  

Implementace knihovního informačního systému Aleph 500 v roce 
2006 zdárně pokročila. Tým administrátorů Alephu vyškolil pro práci 
s knihovním systémem Aleph pracovníky dalších 16 ústavních knihoven, 
takže z celkového počtu 46 knihoven je v současné době připraveno na 
práci v tomto systému již 40 pracovišť. 

Dvacet pět knihoven zpřístupňuje svá data přes webovské rozhra-
ní, což je o 10 více než na konci roku 2005. Modul Výpůjčka používá (po 
vyškolení tří dalších knihoven) celkem 6 knihoven. Pro lepší komunikaci 
a informovanost knihovna v rámci své domácí stránky provozuje zvláštní 
internetové stránky podpory pro uživatele z knihoven AV ČR. Při práci 
na nastavování systému využívá stránka podpory systému ALEPH, od-
povědní pracovníci KNAV se účastní setkání uživatelů systému na 
národní i mezinárodní úrovni. 

Pokračovalo také převádění dat z předchozích systémů do Alephu. 
Zbývá dořešit konverze 9 ústavů – ze systému ISIS  (konverze provádí 
firma MULTIDATA), ze systému BIBIS  (zajišťuje KNAV) a tří ústavů, 
které měly jiný systém a zajišťují si konverzi vlastními silami ve spolu-
práci s KNAV. 

Celkový počet bibliografických záznamů v ostré bázi je 306.325 
(v loňském roce 166.370), z toho je 77.006 záznamů KNAV (v loňském 
roce 73.124). Ve zkušební bázi je 550.815 záznamů (před rokem 275.163 
záznamů). 

V druhé polovině roku 2006 oddělení řešilo problémy s převodem 
seriálů KNAV ze systému ISIS, po vyřešení problémů zjištěných při 
první verzi konverze bude začátkem příštího roku provedena konverze 
časopisů do ostré báze v systému Aleph. Následně budou na práci se 
seriály vyškoleni pracovníci dalších knihoven AV ČR. 

Byly zahájeny práce na automatizovaném zasílání záznamů KNAV 
do Souborného katalogu ČR, který provozuje Národní knihovna. Před 
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koncem roku byly předány všechny stávající záznamy knih (cca 77.000) 
a připravuje se předání dat ostatních ústavů a pravidelná aktualizace. 

Oddělení IT úzce spolupracuje s knihovnami pracovišť AV ČR. 
Pro Archeologický ústav byla zprovozněna databáze článkové biblio-
grafie a pro Etnologický ústav databáze hudebnin. Vzhledem k poža-
davkům ze strany ústavních knihoven byl v oddělení vytvořen nástroj 
pro generování přírůstkového seznamu, který je napojen přímo do 
databáze Oracle. 

 
 
 

Digitalizační centrum Jenštejn 
 

 

Digitalizační centrum v Jenštejně vykázalo ve třetím roce provozu 
vysokou produkci. Bylo naskenováno téměř 800.000 stran, což je více 
něž za první dva roky produkce pracoviště dohromady.  

Kromě zvýšení produkce bylo v roce 2006 zaměřeno úsilí na 
optimalizaci průběhu prací (workflow). Byli přijati zaměstnanci na zpra-
cování digitalizovaných dokumentů, které je časově 2-3× náročnější než 
digitalizace, přesto bylo na pracovišti naskenováno dvakrát více stran než 
dříve ve stejném časovém úseku. V jednosměnném provozu byl překro-
čen počet 60.000 digitalizovaných stran měsíčně. 

Webové stránky Digitalizačního centra Knihovny AV ČR se na-
chází na adrese http://digit.lib.cas.cz/. Kromě popisu pracoviště, po-
užívaných systémů a HW jsou zde k dispozici informace o souvisejících 
projektech, ke stažení je aktuální verze systému Kramerius a ceníky za 
služby digitalizačního centra.  

V roce 2006 došlo v rámci projektu k významnému rozšíření 
(upgrade) diskové kapacity u produkčního systému Sirius. Byla navýšena 
o 4 TB na celkových 10 TB. Byla pořízena vyšší verze systému Sirius, 
která mj. obsahuje podporu rozdělení dokumentů na články/kapitoly. 
Nově jsou aplikovány logické kontroly při načítání čísel stran pomocí 
OCR. Na základě konkrétního zadání je též do systému doplněno sta-
hování záznamů z knihovních systémů ve formátu MARC 21 pomocí 
klienta Z 39.50. OCR engine Fine Reader byl povýšen na verzi 8 a roz-
šířen o možnost ukládání ve dvouvrstvém PDF a XML. Systém 
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Kramerius prošel dalším vývojem, který byl financován z obou zmíně-
ných projektů. Vzhledem k tomu, že je placena podpora vývoje firmě 
Qbizm, je možné pracovat na souběžném vývoji s tím, že vyvinuté kom-
ponenty budou zahrnuty do oficiální vývojové verze.  

V roce 2006 bylo vyvinuto generování vícestránkových PDF, které 
umožní uživatelům např. stažení vícestránkových článků do jednoho 
souboru. Bylo naprogramováno plnotextové vyhledávání pro open 
source verzi s využitím volně dostupného vyhledávacího stroje Lucene 
a začaly práce na implementaci perzistentních identifikátorů. Proběhla 
implementace české sémantické sítě pro sofistikovaný vyhledávací stroj 
Convera Retrievalware, která umožní při vyhledávání využít slovníky 
synonym a příbuzných slov. Vyhledávací stroj Convera je komerční pro-
dukt, který byl do Digitální knihovny AV ČR implementován v roce 
2005.  

Digitální knihovna AV ČR je hlavním výstupem Digitalizačního 
centra Knihovny AV ČR. Cílem je retrospektivní zpřístupnění produkce 
vědeckých prací vzniklých v působnosti AV ČR a jejích předchůdkyň 
v plných textech a plnotextově prohledávatelné. K 31. 12. 2006 bylo digi-
talizováno a zpřístupněno na adrese http://kramerius.lib.cas.cz celkem 
44 titulů, což představuje 565.000 naskenovaných stran.  

 
 

Elektronické katalogy a služby  
 
K této kapitole je vydána samostatná příloha (Informace – Mimořádné 
vydání/2007). 

 
Webové stránky Knihovny AV ČR – http://www.lib.cas.cz 
V roce 2006 probíhala rekonstrukce webových stránek, které poběží na 
open source redakčním systému Textpattern, což umožní snadnou 
správu obsahu. Stránky byly z grafického hlediska předělány, budou 
rychlejší, použitelnější a přístupné všem uživatelům bez omezení. 
Domácí stránky KNAV dosáhly v měřítku důležitosti stránek dle 
Google.com tzv. PageRank 7/10, což je výborné hodnocení. Mezi 
knihovnami v ČR je aktuálně dosahuje již jen Národní knihovna ČR. 
V roce 2006 navštívilo webové stránky KNAV celkem 119.106 
unikátních návštěvníků. 
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Databáze ASEP/ARL/RIV 
 
 
Byl ukončen převod dat do systému ARL. Byla zkonvertována data tří 
ústavů (ÚTIA, ÚIVT, ÚRE), která vyžadovala zvláštní konverze, protože 
měla odlišnou strukturu. Databáze, evidující v úplnosti publikační 
činnost ústavů AV ČR od roku 1993, obsahuje v současné době více než 
135.000 bibliografických záznamů. 

Všechna data je možno vyhledat v on-line katalogu, který je 
přístupný z webových stránek knihovny. On-line katalog byl v průběhu 
roku upravován: byly přidány limity, které umožní jednoduchým způso-
bem vytvořit vyhledávací výraz; byly vytvořeny další rejstříky (slovníky); 
data lze setřídit, zobrazit v různých zobrazovacích formátech a vytisk-
nout, uložit, vyexportovat, zaslat e-mailem; lze současně hledat v data-
bázi EBSCO, katalogu SAV a katalogu ASEP-ARL.  

Data lze ukládat on-line prostřednictvím webových formulářů, 
pouze jeden ústav má svůj vlastní systém. Data jsou do ARL importo-
vána průběžně. V systému byla zavedena možnost výběru ze tří typů uži-
vatelských účtů: anonymní účty (vědec vytvoří záznam, který odešle 
zpracovateli), individuální účty (vědec vytvoří záznam, který uloží a může 
jej upravovat a mazat, dokud zpracovatel jeho záznam neschválí a nezve-
řejní v on-line katalogu) a účty zpracovatelů zodpovědných za sběr dat 
v ústavu. Zpracovatelé si volí sami kombinaci uživatelských účtů, která 
ústavu nejlépe vyhovuje. 

Vzrostl počet formulářů o tři nové typy: typ L – prototyp a polo-
provoz, typ W – neuplatněný výsledek a typ O – statní, v systému je 23 
formulářů. Struktura dat byla rozšířena, jednak o povinná pole, která 
vyžadovala struktura polí RIV 2006, ale i o některá pole, která měly 
ústavy v individuálních konverzích. 

Klient ARL je program, který si zakoupilo 37 ústavů a umožňuje 
zpracovatelům upravovat starší data, kontrolovat správnost zápisu dat, 
vytvářet xml soubory ve struktuře RIV, import citací z WOS, údržbu rej-
stříků. Jeho další funkce a nastavení (např. tiskové sestavy) budou vytvo-
řeny na základě požadavků ústavů v příštím roce.  

Proběhlo dvacet školení k používání klienta ARL, bylo proškoleno 
41 zpracovatelů. Školení probíhala ve dvou fázích – seznámení s instalací 
programu a jeho funkcemi a po nainstalování programu na vlastním pra-
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covišti navazovalo pokračující školení. Tři noví zpracovatelé byli uvedeni 
do problematiky zpracování v individuálních školeních pro začínající 
zpracovatele. 

V roce 2006 byl vytvořen další způsob komunikace se zpracovateli 
přes e-mail: arl@lib.cas.cz. Problémy vzniklé při zpracování dat, dotazy 
a připomínky jsou ihned operativně řešeny podle naléhavosti a nároč-
nosti. 

Na konci roku 2006 byla vytvořena pracovní skupina ze zpraco-
vatelů ústavů (ÚRE, ÚTIA, ÚIVT, ÚBO, ÚPT), kteří se budou aktivně 
podílet na vývoji a rozšíření funkcí systému. 

Ve Státní technické knihovně (STK) vzniká NÚŠL – Národní úlo-
žiště šedé literatury. Záznamy šedé literatury jsou hojně zastoupeny 
i v databázi ASEP-ARL. Provedli jsme analýzu současného stavu zázna-
mů šedé literatury v databázi a připravujeme se na spolupráci s STK. 

 
 
 
 

Vzdělávací a přednášková činnost 
 
 
KNAV uspořádala v roce 2006 šest odborných seminářů, z toho tři 
(v Praze a v Brně) se týkaly tvorby databáze ASEP. Ostatní semináře 
byly zaměřeny na využívání bází CSA, ProQuest, SCOPUS a na proble-
matiku „Selekce časopisů Thomson Web of Science “.  

23. června 2006 se uskutečnilo v Praze mezinárodní kolokvium 
„Neue Themen und Neue Tendenzen“ neboli „Nová témata, nové ten-
dence“. KNAV je uspořádala ve spolupráci se sdružením „Förderkreis 
für West Ost Informatiostransfer “ v Berlíně. Aktivně se na něm po-
dílelo 16 pracovníků KNAV, dva hosté z Německa a jeden z Velké 
Británie. 

K vrcholným akcím Knihovny Akademie věd ČR v roce 2006 
patřil 13. mezinárodní seminář CASLIN, který proběhl ve dnech 11.–15. 
června na Hrubé skále u Turnova. Téma loňského setkání znělo: 
„Zpětná vazba aneb děláme to dobře?“ Na semináři zaznělo dvanáct 
příspěvků vysoké kvality, čtyři workshopy vedli převážně zahraniční 
lektoři a uskutečnila se tradiční panelová diskuse zvaná „Akvárium“. 
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Registrováno bylo 60 účastníků. Konferenci zahajovali členové AR AV 
ČR doc. Ráb a dr. Steiner. 

Ke vzdělávacím akcím lze započítat také tiskovou konferenci 
„Bádají mladí jinak? Sociální humanitní vědy očima mladých“ uskuteč-
něnou 17. října za účasti doc. PhDr. Lýdie Petráňové, CSc., bývalé 
místopředsedkyně AV ČR pro oblast humanitních a společenských věd.1 
Kromě vystoupení místopředsedy AV ČR a bývalých místopředsedkyň 
AV ČR a SAV byl pokřtěn sborník z konference. Toto setkání uspořádal 
tiskový odbor AV ČR za vydatné spolupráce a pomoci KNAV.  

Pokud jde o přednáškovou činnost, je třeba jmenovat četné aktivity 
vedoucích pracovníků KNAV. Ředitelka KNAV PhDr. Ivana Kadlecová 
přednášela o KNAV (Changing Library) v Utrechtu na 13. semináři sku-
piny LIBER pro architekturu knihoven, vedla výběrový seminář na 
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a současně také dvě 
diplomové práce, které byly obhájeny, další dvě budou odevzdány v roce 
2007. Dr. Kadlecová, Mgr. Tomanová, I. Burešová, DiS. a PhDr. Jana 
Šrajerová přednášely v kurzu základů vědecké práce na téma „Informační 
zdroje pro vědu a výzkum“, pořádaném Grantovou agenturou AV ČR 
pro doktorandy v Praze a v Brně. Mgr. Dagmar Hartmanová uváděla 
cyklus „Propedeutika vědecké a odborné publikační činnosti“ na 1. lékař-
ské fakultě UK Praha. Ing. Martin Lhoták vystoupil s prezentací na celo-
státní konferenci „Archivy, knihovny, muzea v digitálním věku 2006“. 
Na konferenci „Knihovny současnosti 2006“ v Seči u Chrudimi měli 
prezentaci o šedé literatuře v Knihovně AV ČR Ing. Jana Doleželová 
a Mgr. Jaroslav Meixner. PhDr. Jarmila Burgetová zde moderovala jednu 
ze sekcí věnovanou zahraničním, konkrétně nizozemským zkušenostem. 
PhDr. Lenka Veselá, PhD. se zúčastnila v říjnu 2006 s referátem 
„Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu“ XXIX. 
Mikulovského sympozia Kardinál Ditrichštejn a jeho doba. Mgr. Hana 
Tomanová přednášela na odborném semináři „Elektronické informační 
zdroje“, který uspořádalo Sdružení knihoven ČR v červnu 2006 
v Národním muzeu v Praze. Na odborných seminářích Jihomoravského 
kraje v Brně a Severomoravského kraje v Olomouci J.Burgetová 
přednášela na téma „IFLA inspirující“. 

                                                           
1  Petráňová, Lydia 
 Bádají mladí jinak? Informace. -, 2-3 (2006), s. 7-9. 
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KNAV po tři měsíce zajišťovala odborný program zahraniční stážistky 
Eleanor Kotas z Manchester Metropolitan University v rámci naší spolu-
práce s Vyšší školou informačních studií v Praze. 

Několik pracovnic KNAV si zvyšuje svou odbornou kvalifikaci 
studiem na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 
v jednom případě se jedná o externí doktorandské studium.  

 
 
 

Výstavní a popularizační činnost  
 
 
KNAV úzce spolupracovala s tiskovým odborem Akademie na organi-
zaci a zajišťování výstav ve vstupní hale budovy. Ve dvoraně KNAV se 
konalo slavnostní předávání certifikátů a stipendií zahraničním stu-
dentům, předávání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia Jana 
Dopplera, udělování akademického titulu DSc.  

Mgr. Hartmanová zpracovala scénář a ve spolupráci s PhDr. 
Baďurovou a PhDr. Beránkovou připravila výstavu Martinická bible a její 
cesta z 15. do 21. století a také stejnojmenný CD-ROM (zde ve spolu-
práci s Mgr. Brabcovou). Výstava proběhla v březnu 2006, je uchována 
na 20 plastových posterech a je připravena k přednáškové činnosti, popř. 
k zapůjčení celé výstavy.  

KNAV jako každoročně organizovala výstavky kmenových 
nakladatelství LINDE, LIBRI, PORTAL, LIDOVÉ NOVINY, 
VYŠEHRAD, TRITON, GALEN, ACADEMIA, KAROLINUM, 
IFEC, GRADA, SLOVART, ARGO, OIKOYMENH, LEDA, 
BARRISTER A PRINCIPAL, od kterých KNAV získává zdarma nebo 
s velmi vysokou slevou veškerou publikační produkci. Nově se zapojilo 
nakladatelství BECK. 

KNAV připravila výstavu dovozového knihkupectví MEGA-
BOOKS s názvem „Akademický podzim 2006“. V rámci Týdne vědy 
a techniky 2006 KNAV zorganizovala ve Dvoraně KNAV prodejní 
výstavu nakladatelství produkujících vědeckou a odbornou literaturu. 

Na výstavní činnosti se aktivně podílely pracovnice knihovědného 
oddělení. K návštěvě účastníků semináře muzejních knihovníků připra-
vily ve studovně do tří vitrín jednorázovou výstavku z historického 
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knižního fondu KNAV. Tematické ukázky z tohoto unikátního fondu 
instalované v klimatizovaných vitrínách přispěly ke slavnostní atmosféře 
Dvorany KNAV u příležitosti slavnostního předávání diplomů DSc.  

 
 
 

Ediční činnost  
 
 
V roce 2006 vyšla čtyři čísla zpravodaje INFORMACE (dvě samostatná 
čísla a jedno dvojčíslo). Jako mimořádné vydání INFORMACÍ vyšlo 
zvláštní číslo věnované elektronickým informačním zdrojům v Akademii 
věd ČR. Byl aktualizován a rozšířen „Manuál pro pořizování dat do data-
báze ASEP-ARL“. 

KNAV vydala v roce 2006 CD-ROM „Martinická bible a její cesta 
z 15. do 21. století. Restaurátorská práce Jarmily a Davida Frankových, 
výstava uspořádaná 27. 3.–14. 4. 2006 Knihovnou Akademie věd ČR“. 
Autorsky se na jeho přípravě podílely PhDr. Anežka Baďurová a Mgr. 
Dagmar Hartmanová. 

 
 
 

Mezinárodní spolupráce  
 
 
Kromě již zmíněných mezinárodních setkání (seminář CASLIN, kolo-
kvium „Nové trendy – nová témata“) se KNAV v roce 2006 aktivně po-
dílela na aktivitách mezinárodních organizací, jichž je členem. To se týká 
zejména mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí IFLA 
(účast na jejím kongresu v Soulu), EUSIDIC, LIBER (účast na výroční 
konferenci v Uppsale), ELAG (účast na konferenci v Bukurešti).  

Mgr. Hana Beránková v průběhu týdenního studijního pobytu ve 
Vídni zpracovávala cizojazyčná bohemika v „Österreichische National-
bibliothek“. 

K zahraničním hostům KNAV patřily účastnice mezinárodního 
kolokvia „Neue Themen und Neue Tendenzen“ z německého sdružení 

20 

Förderkreis für West- Ost– Informationstransfer in Berlin. Byly jim zej-
ména předvedeny ukázky z historického fondu KNAV a vysvětlena 
činnost knihovědného oddělení. Dne 30. srpna navštívily knihovědné 
oddělení pracovnice Národní knihovny z Karélie, doprovázené ředitelem 
Slovanské knihovny dr. Babkou a jeho spolupracovnicí. O stážistce 
Eleanor Kotas z Manchester Metropolitan University byla již zmínka 
v předchozí části výroční zprávy. Ze speciálního katalogu historického 
fondu excerpovala tisky v angličtině ze 16.–18. století. 

 
 

Členství KNAV v mezinárodních organizacích 
 

KNAV je členem několika mezinárodních organizací, jejichž činnosti se 
pracovníci KNAV dle možností aktivně zúčastňují. Jsou to: 

 
IFLA (International Federation of Library Associations and Instutution)  
Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí.  

 
EUSIDIC (European Association of Information Services)  
Evropská asociace informačních služeb. Ivana Kadlecová je členkou 
Rady EUSIDIC a zúčastňuje jejích zasedání.  

 
LIBER (Ligue des bibliotheques européennes de recherche) 
Stěžejní asociace velkých evropských vědeckých knihoven. Zástupci 
KNAV se aktivně zúčastňují výročních konferencí LIBER. 

 
EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) 
Nezisková evropská asociace pro identifikaci, lokaci a dodávání šedé lite-
ratury. KNAV participuje na tvorbě databáze šedé literatury a na jejím 
zpřístupňování.  

 
CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network) 
Knihovna je členem a aktivně se zúčastní každoročních mezinárodních 
seminářů CASLIN nebo je sama organizuje.  
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ELAG (European Library Automation Group) 
Získané poznatky z této spolupráce, ze zahraničních cest, z účasti na 
zahraničních konferencích a akcích jsou pravidelně zveřejňovány ve 
4. čísle zpravodaje INFORMACE. Tak tomu bylo i v roce 2006.  

 
 

Účast na mezinárodních konferencích a zasedáních  
 

V zahraničí  
 

CEBIT, Hannover, Německo 
Účastníci: M. Lhoták, Z. Tichý, M. Pšenička, M. Borecký 

 
EUNIS, Špindlerův mlýn 
Účastníci: M. Lhoták, A. Ryšánková 

 
Deutsche Bibliothek (Frankfurt, SRN), Koninklijke Bibliotheek 
(Haag, Holandsko) 
Účastník: M. Lhoták 

 
ELAG, Bucuresti, Rumunsko 
Účastníci: M. Lhoták, Z. Tichý 

 
LIBER, 13.seminář skupiny pro architekturu knihoven, Utrecht, 
Nizozemsko 
Účastník. I.Kadlecová 

 
LIBER, výroční konference, Uppsala, Švédsko 
Účastník: J. Burgetová  

 
ECDL, Alicante, Španělsko 
Účastník: M. Lhoták 

 
IGELU, Stockholm, Švédsko 
Účastníci: M. Lhoták, Z. Chmelařová 
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IFLA, Seoul, Jižní Korea 
Účastníci: I. Kadlecová, M. Lhoták 

 
Information Online, London 
Účastníci: M. Lhoták, I. Kadlecová  

 
Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti, Rada štátného programu 
výskumu a vývoja , Bratislava  
Účastník: I. Kadlecová 

 
 

V tuzemsku  
 

INFORUM, VŠE, Praha 
Zúčastnilo se 21 pracovníků KNAV. 
M. Lhoták byl členem programového výboru a moderátorem sekce 
„Vyhledávání na webu – novinky, wikis, blogs a RSS“. 

 
CASLIN, Hrubá Skála, Český ráj 
Účastníci: I. Kadlecová, M. Lhoták, T. Jandera, Z. Tichý, J. Šrajerová 
I. Kadlecová a M. Lhoták byli členy programového a organizačního 
výboru. M. Krahulcová a T. Jandera byli členy organizačního výboru. 

  
Knihovny současnosti 2006, Seč u Chrudimi 
Účastníci: J. Burgetová, D. Froňková, J. Šrajerová, J. Doleželová, 
J. Meixner  

 
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Praha 
Účastníci: M. Lhoták, A. Ryšánková 
Příspěvek: M. Lhoták, „DML-CZ: Česká digitální matematická 
knihovna“ 
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Doplňování a zpracování fondů 
 
 
V roce 2006 činil celkový přírůstek fondu KNAV 4.591 knihovních 
jednotek. Bylo pořízeno 13.518 záznamů v knihovním systému ALEPH 
– nové přírůstky, průběžně byl rekatalogizován živý fond a knihy umístě-
né ve studovně, 30.927 záznamů bylo upraveno. Současně byla opravena 
předmětová hesla na formu dle norem NK u 6.730 záznamů, opět jak zá-
znamů z fondu KNAV, tak i z knihoven ostatních ústavů. V roce 2006 
proběhly konverze dat, kontroly a úpravy konverzí a školení knihovnic 
na knihovní systém ALEPH z 21 ústavů Akademie věd ČR. Kromě 
běžné činnosti oddělení byly upraveny rejstříky autorských a předměto-
vých hesel. Pokračovalo zpracovávání fondu „Libri prohibiti“ do elektro-
nického katalogu. 
 
Mezinárodní výměna publikací přispívala tradičně k obohacení fondu 
KNAV zahraničními publikacemi. Vedle běžné agendy (korespondence 
domácí i s 354 zahraničními partnery, sledování nabídek českých nakla-
datelů, nákup knih a časopisů pro zahraniční partnery, vedení evidence 
odeslaných i došlých publikací a faktur) byly pravidelně připravovány 
výstavky knih získaných výměnou. Kromě toho byla provedena fyzická 
inventura knih a časopisů ve skladu výměny.  

V roce 2006 bylo výměnou získáno celkem 957 knižních publikací, 
588 titulů časopisů, 319 ročenek a 12 CD-ROM. Partnerům bylo zakou-
peno a odesíláno 809 publikací a 561 titulů časopisů. Publikace se širším 
zaměřením získané prostřednictvím mezinárodní výměny byly zařazeny 
do fondu KNAV, užšího odborného zaměření byly předány příslušným 
ústavům AV ČR.  
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Výpůjční služby 
 

 

Tabulka výsledků výpůjčních služeb  
 

Měsíc 
 

Návštěvnost Noví 
čtenáři 

Absenční 
výpůjčky 

Vráceno 

Leden 3.700 148 574 631 
Únor 3.200 139 507 557 
Březen 3.800 184 462 401 
Duben 3.300 152 568 542 
Květen 3.400 124 462 561 
Červen 3.500 121 408 613 
Červenec 3.300 108 316 282 
Srpen 800 23 210 202 
Září 2.900 101 266 273 
Říjen 3.600 188 568 415 
Listopad 3.600 179 665 496 
Prosinec 3.700 169 438 384 
Celkem 38.800 1.636 5.444 5.357 

 
Měsíc 

 
Prodloužení Požadavky Upomínky Kopie 

Leden 534 592 79 1.099 
Únor 420 510 25 905 
Březen 426 544 43 1.244 
Duben 338 572 26 1.108 
Květen 471 442 56 726 
Červen 314 418 50 857 
Červenec 263 373 34 713 
Srpen 428 170 22 202 
Září 232 275 25 794 
Říjen 336 638 33 1.169 
Listopad 392 713 28 1.315 
Prosinec 425 436 27 1.290 

Celkem 4.579 5.683 448 11.422 
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Kromě absenčních výpůjček bylo v roce 2006 realizováno 8.800 prezen-
čních výpůjček ve Dvoraně a studovně KNAV. Bylo zodpovězeno cca 
5.000 dotazů, uskutečněno 15 exkurzí ve čtenářských prostorách KNAV 
a v rámci služby „Ptejte se knihovny“ bylo zpracováno 323 dotazů. 

 
 

Meziknihovní služby  
 
 

MMS DO ZAHRANIČÍ 
Odesláno 

objednávek 
Celkem 
vyřízeno 

Přijato 
výpůjček 

Přijato   
kopií 

Celkem 
stran 

Vráceno 
výpůjček

933* 808 391 417 4.815 397** 
* na 31 objednávek očekáváme odpověď 

94 objednávek vráceno ústavům = požadovanou literaturu knihovny 
nepůjčují, nemají 

** 47 výpůjček z roku 2005, 350 výpůjček z roku 2006 
 

MMS ZE ZAHRANIČÍ 
Přijato 

objednávek 
Celkem 
vyřízeno

Odesláno 
výpůjček 

Odesláno 
kopií 

Tištěných 
stran 

Naskeno-
váno stran

89* 70 9 61 1.025 307 
* 17 objednávek zamítnuto – není v ČR, 2 postoupeny 

 
MS Z ČR DO KNAV 

Přijato 
objednávek 

Celkem 
vyřízeno

Odesláno 
výpůjček 

Odesláno 
kopií 

Tištěných 
stran 

Naskenováno a 
převzato stran

2.664* 2.049 353 1.696 11.653 6.833** 
* 602 objednávek zamítnuto – dokument má jiná knihovna, ztráta, 

delimitace, nenalezeno v knihovnách ČR, zrušeno uživatelem 
13 objednávek bude vyřízeno v roce 2007, neboť potřebné dokumenty 
jsou uloženy v mimopražských depozitářích 

** do 1. 10. 2006 nebyl funkční skener, byly poskytovány pouze tištěné 
kopie 
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…Z TOHO PRO ÚSTAVY AV ČR 
Celkem vyřízeno 

objednávek 
Odesláno 
výpůjček 

Odesláno 
kopií 

Tištěných 
stran 

Naskenováno 
stran 

466 87 379 4.170 766 
 
 
 
 

Technické služby 
 
 
V oddělení technických služeb bylo v roce 2006 

vytištěno ofsetem  485.346 stran 
zkopírováno   119.866 stran 
vyřízeno   529 objednávek 
 

Bylo opraveno 406 knih poničených povodní, do celoplátěné vazby svá-
záno 979 knih, termovazbou 3.500 ks, vytištěno a svázáno 16.500 bro-
žur. 
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Příloha 1 – Publikační činnost pracovníků AV ČR 
 
Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar – Brabcová, Markéta – 
Franková, J. – Frank, D. 
Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století. Restaurátorská práce 
Jarmily a Davida Frankových, výstava uspořádaná 27. 3.–14. 4. 2006 
Knihovnou Akademie věd ČR.  
[Martinic-Bible and her way from the 15. to the 21. century. The work 
on her restoration and preservation made of Jarmila and David Frank. 
Exposition presented of the Library of Academy of Sciences of the 
Czech Republic 27. 3.–14. 4. 2006.] 
[hypertextový soubor]. – Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2006. CD 
ROM, 130 428 kB 
Klíčová slova: medieval manuscripts * Hus, Jan * restoration and 
conservation * book culture 

 
Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar – Franková, J. – Frank, D. 
Cesta Martinické bible z 15. do 21. století [Rozhovor s Jarmilou 
a Davidem Frankovými].  
[The way of Martinic Bible from 15th until to 21th Century [An 
interview with Mrs and Mr Frank].] 
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 6 (2006), s. 22-24. ISSN 1210-9525 
Klíčová slova: restoration of medieval books * conservation of medieval 
manuscripts * book culture 

 
Baďurová, Anežka 
Vzácné výtisky spisů J.A. Komenského.  
[Rare editions of J. A. Comenius' writings.] 
Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvo-
tisků do konce 19. století.  
Praha : Národní knihovna ČR, 2006 – (Faltysová, V.) s. 211-214. ISBN 
80-7050-456-0 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 
Klíčová slova: book culture * Comenius, J. A. * historical book holdings 
* National Library Prague 

 
Burešová, Iva 
EZB – Elektronická knihovna časopisů.  
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Informace. -, 2-3 (2006), s. 14-16. ISSN 1210-8502 
 

Burgetová, Jarmila – Papík, R. – Borovanský, V. T. – Königová, M. – 
Skenderija, S. – Sosna, K. 
Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc.  
[Commemorating Prof.Jiří Cejpek.] 
Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. roč. 10, č. 2 (2006). ISSN 
1212-5075 
Klíčová slova: Jiří Cejpek – obituary 
http://www.ikaros.cz/node/2115 

 
Burgetová, Jarmila 
Demain, la Bibliotheque…  
[Tomorrow, the Library…] 
Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. Roč. 10, č. 7 (2006). ISSN 
1212-5075 
Klíčová slova: National Congress of Association of French Librarians- 
Paris, juin 2006 
http://www.ikaros.cz/node/3521 

 
Burgetová, Jarmila 
Výroční konference LIBER – Uppsala, 4.–7. července 2006.  
[Annual LIBER Conderence – Uppsala, July 4-7, 2006.] 
Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. Roč. 10, č. 9 (2006). ISSN 
1212-5075 
Klíčová slova: LIBER – The Annual Conference 2006 – Uppsala 
http://www.ikaros.cz/node/3587 

 
Burgetová, Jarmila 
Hanácké Atény přivítaly seniory SKIP.  
[Athen of Haná welcomed seniors of SKIP.] 
Čtenář. Roč. 58, č. 11 (2006), s. 362-363. ISSN 0011-2321 
Klíčová slova: Meeting of seniors of SKIP in Kroměříž 
 
Burgetová, Jarmila 
Zpráva o účasti na národním kongresu ABF – Congres du Centenaire.  
[Report about the National Congress of ABF – Congres du Centenaire.] 
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. 20 s. 
Klíčová slova: National Congress of ABF Paris – Report 
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Burgetová, Jarmila 
Zpráva o účasti na výroční konferenci LIBER v Uppsale.  
[Report about the Annual LIBER Conference in Uppsala.] 
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. 8 s. 
Klíčová slova: Annual LIBER Conference 2006 – Uppsala 

 
Burgetová, Jarmila 
Možnosti pro knihovny u nás a v zahraničí.  
[Possibilites for libraries by us and abroad.] 
Čtenář. Roč. 58, č. 11 (2006), s. 357-358. ISSN 0011-2321. 
[Knihovny současnosti 2006. Seč u Chrudimi, 12.09.2006-14.09.2006] 
Klíčová slova: Netherlands´s experiences – the conference Libraries of 
the present 2006 

 
Burgetová, Jarmila 
„Nové trendy – nová témata“.  
[„New trends – new themes“.] 
Informace. -, 2-3 (2006), s. 24-26. ISSN 1210-8502. 
[Nové trendy – nová témata. Praha, 23.06.2006] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 
Klíčová slova: KNAV – International workshop „New trends – new 
themes“ 

 
Burgetová, Jarmila 
„Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare“ očima zahraniční pozorovatelky.  
[„Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare“ seen by a foreign observer.] 
Bulletin SKIP. Roč. 15, č. 4 (2006), s. 38-39. ISSN 1210-0927 
Klíčová slova: Evaluation of austrian journal „Mitteilungen 
österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare“ 
 
Burgetová, Jarmila (ed.) 
Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a 
informačních služeb.  
[Euroguide LIS – Competencies and aptitudes for European 
Information Professionals.] 
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. 91 s. - 
(Aktuality SKIP, 23). ISBN 80-85851-17-2 
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Klíčová slova: Competencies and aptitudes of information professionals 
– Euroguide 

 
Burgetová, Jarmila 
Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí.  
[International Federation of Library Associations and Institutions.] 
Informace. -, č. 4 (2006), s. 7-9. ISSN 1210-8502 
Klíčová slova: International Federation of Library Associations and 
Institutions * IFLA Strategic Plan for the years 2006–2009 

 
Burgetová, Jarmila 
Národní kongres ABF (Paříž).  
[National Congress ABF (Paris).] 
Informace. -, č. 4 (2006), s. 12-14. ISSN 1210-8502 
Klíčová slova: National Congress of ABF – Paris * Association of 
French Librarians – Congress in Paris 

 
Burgetová, Jarmila 
Výroční konference LIBER 2006.  
[Annual LIBER Conference 2006.] 
Informace. -, č. 4 (2006), s. 18-21. ISSN 1210-8502 
Klíčová slova: Annual LIBER Conference 2006 – Uppsala 

  
Doleželová, Jana – Meixner, Jaroslav 
Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR.  
Knihovny současnosti 2006. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 
2006. s. 307-313. ISBN 80-86249-41-7. 
[Knihovny současnosti 2006. Seč u Chrudimy (CZ), 12.09.2006-
14.09.2006] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 
Klíčová slova: grey literature * Akademie věd ČR 

 
Haluzíková, Lenka 
Seminář „Web of Knowledge“.  
Informace. -, 2-3 (2006), s. 26-27. ISSN 1210-8502 

 
Hutař, J. – Kinčíková, K. – Lhoták, Martin – Skolková, L. – Steinerová, 
J. – Žabička, P. 
Zpráva z konference ECDL 2006.  
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Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. Roč. 10, č. 10 (2006). 
ISSN 1212-5075 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919 
http://www.ikaros.cz/node/3646 

 
Chmelařová, Zdeňka 
První konference Mezinárodního sdružení uživatelů produktů firmy 
ExLibris IGeLU (Stockholm).  
Informace. -, č. 4 (2006), s. 25-27. ISSN 1210-8502 

 
Kadlecová, Ivana – Tomanová, Hana 
Aktuální pohled do elektronických informačních zdrojů v Akademii věd 
ČR.  
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 3 (2006), s. 8-10. ISSN 1210-9525 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 

 
Kadlecová, Ivana 
CASLIN 2006. 13. mezinárodní seminář. Zpětná vazba aneb děláme to 
dobře?.  
[CASLIN 2006. 13th international seminar. Feedback: How well do we 
do it?.] 
[Hrubá Skála (Český ráj), 11.06.2006-15.06.2006, (K-WRD 60/10)] 
Klíčová slova: CASLIN 

 
Lhoták, Martin 
Informace k výběru systému pro Národní digitální knihovnu.  
Informace. -, č. 4 (2006), s. 15-16. ISSN 1210-8502 

 
Lhoták, Martin 
Expedice do evropského digitálního kulturního dědictví (Salcburk).  
Informace. -, č. 4 (2006), s. 16-17. ISSN 1210-8502 

 
Lhoták, Martin 
Světový knihovnický a informační kongres IFLA 2006.  
Informace. -, č. 4 (2006), s. 22-24. ISSN 1210-8502 

 
Lhoták, Martin 
Online Information 2006 (Londýn).  
Informace. -, č. 4 (2006), s. 28. ISSN 1210-8502 
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Meixner, Jaroslav 
Zpřístupnění EIZ prostřednictvím Google Scholar.  
Informace. -, 2-3 (2006), s. 16-19. ISSN 1210-8502 

 
Tichý, Zdeněk 
Seminář ELAG 2006 (Bukurešť).  
Informace. -, č. 4 (2006), s. 10-11. ISSN 1210-8502 

 
Tomanová, Hana – Meixner, Jaroslav – Burešová, Iva 
Elektronické informační zdroje v Akademii věd ČR.  
Informace. -, mimořádné vydání (2006), s. 1-36. ISSN 1210-8502 

 
Tyburcová, Helena 
Na návštěvě v knihovně Institutu Cervantes v Praze aneb Španělé 
dobývají Česko.  
Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. roč. 10, č. 12 (2006). ISSN 
1212-5075 
Klíčová slova: exkurze * Španělský institut 
http://www.ikaros.cz/node/3724 

 
Veselá, Lenka 
Rožmberská knihovna.  
[The Library of the noble Family of Rožmberk.] 
Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od 
prvotisků do konce 19. století. Praha : Národní knihovna ČR, 2006 - 
(Faltysová, V.) s. 203-206. ISBN 80-7050-456-0 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 
Klíčová slova: The noble family of Rožmberk * historical libraries * 
historical book culture 
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Příloha 2 – Seznam pracovníků KNAV 
 

 
Baďurová Anežka PhDr. 
Bártková Petra Mgr. 
Bartoníčková Iva PhDr. 
Bártová Lenka Mgr. 
Benda Václav 
Beránková Hana Mgr. 
Bičíková Martina Mgr. 
Bílá Zdenka 
Blažejová Dagmar 
Borecký Michal 
Brabcová Markéta Mgr. 
Břicháčková Eva 
Bulín David 
Bumbálková Kateřina 
Burešová Iva Bc. 
Burgetová Jarmila PhDr. 
Dedíková Marcella 
Denkr Tomáš 
Doleček Michal 
Doleželová Hana Bc. 
Doleželová Jana Ing. 
Duda Martin Ing. 
Friedmanová Monika Bc. 
Froňková  Denisa DiS. 
Grygarová Dana Ing. 
Haluzíková Lenka Mgr. 
Hartmanová Dagmar Mgr. 
Haunerová Milena 
Herrmannová Jitka Ing. 
Hlaváčová Vladimíra 
Chmelařová Zdeňka Mgr. 
Jandera Tomáš 
Jeřábková Jana 
Kadlecová Ivana PhDr. 

 
 
Kalinová Kateřina 
Kašparová Helena 
Klíma Pavel 
Koberová Jiřina 
Koděrová Hana Mgr. 
Koláčková Eva 
Kostkanová Jarmila Mgr. 
Kovanda Václav 
Krahulcová Marina 
Krajník Ján 
Kratochvílová Anna 
Kratochvílová Danuše 
Kratochvílová Ladislava 
Kraus Miroslav Ing. 
Kryšková Eva DiS. 
Kubátová Petra 
Kuchtová Marta Bc. 
Kvízová Zdeňka 
Kynclová Hana 
Levický Jan 
Lhoták Martin Ing. 
Madar Pavel 
Mandová Jana 
Marenová Ivanka 
Meixner Jaroslav Mgr. 
Mikšovská Milena 
Milfaitová Libuše 
Munziová Hana PhDr. 
Němec Tomáš 
Neubergerová Zdeňka 
Neumanová Věra 
Odehnalová Božena 
Pelikánová Alena Ing. 
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Pícha Michal Bc. 
Pitterová Květa Ing. 
Polák Tomáš 
Prášilová Alena 
Pšenička Michal 
Remešová Eva Mgr. 
Rousová Gabriela 
Rozehnal Jan 
Rozehnalová Lenka Ing. 
Rumlerová Božena Mgr. 
Ryšánková Anna Bc. 
Sálová Angela 
Semerádová Ludmila 
Skuhrovcová Jiřina 
Stehlíček Jaroslav 
Stehlíková Danuše 
Svobodová Jana Mgr. 
Svobodová Květa 
Svobodová Miloslava 
Šatoplet Miroslav 
Šebešová Jaroslava 

Šimánek Jakub 
Špidlová Viktorie 
Šrajerová Jana PhDr. 
Švancara Blahoslav 
Taubmanová Hana DiS. 
Thorovská Alena Mgr. 
Tichý Zdeněk 
Tomanová Hana Mgr. 
Trinkewitzová Helena 
Turková Jarmila 
Tyburcová Helena prom.fil 
Vančurová Alexandra Mgr. 
Veselá Lenka Ph.D. PhDr. 
Veselá Věra 
Víšek Josef 
Vítek Antonín Mgr. CSc. 
Vitouchová Veronika 
Vrběcká Michaela Mgr. 
Vrzalová Livia Mgr. 
Weinfurterová Eva 
Wildová Julie 
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Příloha 3 – Základní statistické údaje za rok 2006 
 

a) Knihovna AV ČR  
 
Stav knihovních fondů   
   
Knihovní jednotky k 31. 12. 2005 980.957 svazků 
Přírůstek 4.491  

z toho koupí z produkce ČR 661  
ze zahraniční produkce 147  

výměnou 957  
jiným způsobem 2.826  

Knihovní jednotky k 31. 12. 2006 985.548 svazků  
 
 

  

Časopisy   
   
V roce 2006 KNAV odebírala celkem 1.510 titulů 

získávaných koupí     z produkce ČR 233  
ze zahraničí 22  

výměnou 912  
jiným způsobem 365  

 
 

  

Využívání fondů, poskytování služeb   
   
Návštěvnost 38.800 návštěv 
Počet uživatelů 6.263  
Počet výpůjček celkem 14.295  

z toho absenčních 5.495  
Výpůjčky do jiných knihoven   

v ČR 2.049  
do zahraničí 70  

Výpůjčky z jiných knihoven    
v ČR 92  
v zahraničí 78  

 

 

b) knihovny pracovišť AV ČR  
 
 
Stav knihovních fondů 

 

Knihovní 
jednotky 
k 31.12.05

Přírůstek 
2006 

celkem 

koupí 
z produkce 

ČR 

koupí 
z produkce 

ze zahr. výměnou jinak 

Knihovní 
jednotky 
k 31.12.06 

I.  VĚDNÍ OBLAST 510.285 5.312 698 2.154 169 2.291 513.923 
II.  VĚDNÍ OBLAST 416.668 10.221 1.415 3.851 2.675 2.280 423.945 
III. VĚDNÍ OBLAST 2.200.778 28.927 7.091 3.607 4.089 14.140 2.227.096 
        
AV ČR CELKEM 3.127.731 44.460 9.204 9.612 6.933 18.711 3.164.964 

 
 
Časopisy 

 

Počet 
odebír. 
titulů 

koupí 
z produkce 

ČR 

koupí 
z produkce 

ze zahr. výměnou jinak 
I.  VĚDNÍ OBLAST  2.349 476 558 966 349 
II.  VĚDNÍ OBLAST   1.553 259 589 544 161 
III. VĚDNÍ OBLAST 4.329 1.113 538 1.933 745 
      
AV ČR CELKEM 8.231 1.848 1.685 3.443 1.255 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Využívání fondů, poskytování služeb 
 Počet Výpůjčky MVS MMVS Výpůjčky z knihoven 
 uživatelů celkem do ČR  z ČR ze zahr. 
I.  VĚDNÍ OBLAST  6.517 37.874 3.236 147 5.327 954 
II.  VĚDNÍ OBLAST   4.690 46.081 6.897 230 6.962 1.076 
III. VĚDNÍ OBLAST 27.875 78.473 2.617 81 1.482 638 
       
AV ČR CELKEM 39.082 162.428 12.750 458 13.771 2.668 
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Příloha 4 – Seznam digitalizovaných titulů časopisů 
 
 

Acta Comeniana 
Acta Geodynamica et Geomaterialia 
Acta Mathematica Et Informatica Universatis Ostraviensis     
Acta Montana  
Acta Technica CSAV 
Archeologické rozhledy 
Archiv J. A. Komenského 
Archiv orientální 
Biologia Plantarum 
Byzantinoslavica  
Collection Czechoslovak Chemical Communication 
Czech Sociological Review 
Czechoslovak Economical Papers 
Časopis československé entomologické společnosti 
Časopis pro mineralogii a geologii 
Časopis pro pěstování matematiky 
Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 
Československá biologie 
Československá fysiologie 
Československá morfologie 
Československý časopis pro fyziku 
Folia Biologica  
Folia Morphologica  
Journal of Mass Spectometry        
Journal of the czech geological society  
Kybernetika  
Matematika Bohemica 
Photosynthetica 
Physiologia Bohemoslovenica / Bohemoslovaca 
Politická ekonomie  
Slovanské historické studie 
Studia Geophysica Et Geodaetica 
Umění  
Zprávy psychologické laboratoře CSAV v Brně /Bulletin/  
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Aplikace Matematiky 
Sborník prací přírodovědecké fakulty university Palackého v Olomouci 
obor: Matematika    
Sborník prací přírodovědecké fakulty university Palackého v Olomouci 
obory: Matematika – Fysika – Chemie 
Acta Mathematica Et Informatica Universatis Ostraviensis     

 

 

 

 

Příloha 5 – Publikační výsledky Akademie věd ČR za léta 

2005 a 2006 
 
 
 

   Publikační výsledky 
Typ publikace rok vydání 2005 rok vydání 2006*)
  české cizojazyčné české cizojazyčné
Knihy 203 57 175 44 
Stati v knihách 1.036 306 435 220 
Články ve vědeckých časopisech 1.214 2.937 1.090 2.692 
Sborníky z konferencí 39 38 45 48 
Příspěvky ve sbornících 791 1575 703 1.305 
Překlady 25 26 
Recenze 373 265 
Odborné články v denním tisku 232 222 
Výzkumné zprávy  299 221 

 
*) údaje za rok 2006 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. 
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Příloha 6 – přehled využívání Web of Knowledge a experimen-

tálního provozu SCOPUS v roce 2006 
 

 

 

Využívání informačního zdroje Web of Knowledge 
 

 WoS JCR 
Počet přihlášení 84.696 21.134 
Počet dotazů 322.346 59.002 

 
Využití zdroje  ve vztahu k českému konsrciu je zhruba 3× vyšší než je 
republikový průměr a činí asi jednu třetinu z celkového počtu přihlášení 
i zadaných dotazů. 

Detailní tabulky jsou součástí průběžné zprávy o řešení projektu 
MŠMT 1N 04144 na stránkách www.lib.cas.cz. 
 
 
Využívání informačního zdroje SCOPUS 
 

Počer rešerší 23.095 
Počet zobrazení abstrakt 16.713 
Počet zobrazení plných textů 10.720 
Počet citačních dotazů 3.932 

 
Tato statistika dodaná producentem je vypracovaná za celý rok 2006, ale 
jen pro 32  ústavů AV ČR, které byly zapojeny v konsorciu Elsevier. 
V trialovém režimu producent využití kompletně nesledoval nebo nebyl 
schopen dodat. Skutečné hodnoty tedy musí být téměř dvojnásobně 
vyšší. 
 
Detailní tabulky jsou  přístupné na stránkách www.lib.cas.cz. 


