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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367406
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Úvodem  
 

 

 
Výzkum v Knihovně Akademie věd (KNAV) je zaměřen na hle-

dání a vytváření efektivních postupů pro zpracování, 

uchovávání a přenos vědeckých informací, a to zejména 

v oblastech vývoje metodiky automatizovaného zpracování 

fondů historických knihoven a vytváření celoakademického 

souborného katalogu strukturovaných i obrazových záznamů 

v elektronické formě. Získanými poznatky má sloužit k podpo-

ře realizace automatizace malých a středně velkých vědeckých 

knihoven v prostředí Akademie věd a zpřístupnění existujících 

informačních pramenů vědecké veřejnosti. V rámci heuristiky 

je vytvářena retrospektivní bibliografie cizojazyčných bohemi-

kálních tisků 16. a 18. století v lístkové podobě i ve formě 

elektronické databáze. 

 

Nejdůležitější výsledky badatelské činnosti a jejich aplikací 

zobrazuje v případě KNAV především činnost jejího kniho-

vědného oddělení a v převážné míře také aktivity oddělení 

informačních technologií. Výroční zpráva je členěna tema-

ticky, avšak výčet výzkumné činnosti je uveden v její první 

části.  

 

Do druhé části výroční zprávy jsme zahrnuli organizování 

seminářů, zajišťování přednáškové, výstavní a ediční činnosti 

a samostatně také mezinárodní spolupráci 

 

Třetí část je věnována servisní činnosti, tedy klasickým 

úsekům knihovnické činnosti – doplňováni a zpracování fon-

dů, výpůjčním a meziknihovním výpůjčním službám.  
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V přílohách výroční zprávy uvádíme seznam pracovníků KNAV 

a jejich publikační činnosti v roce 2005. Výroční zprávu do-

plňují – jako obvykle – základní statistické údaje o stavu 

a činnosti KNAV a rovněž knihoven pracovišť AV ČR.  

 

Kompletní soupis elektronických informačních zdrojů přístup-

ných v KNAV obsahuje mimořádné vydání INFORMACÍ 2006 

„Elektronické informační zdroje v Akademii věd ČR“. 
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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“ 

  
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) 

  
7. Projekt programu MŠMT 1N04129  

Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a spo-
lečenské 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)  
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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 –  Ency-
klopedia 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) 
  
 
 

Atestace pracovníků KNAV 
 

 
Vedení Knihovny společně s Vědeckou radou KNAV zorganizovaly 
v roce 2005 atestační řízení, do něhož doporučila ředitelka KNAV 
celkem 14 pracovníků vesměs s vysokoškolským vzděláním.  

Atestační řízení proběhlo 11. prosince 2005. Před komisi, složenou 
z členů Vědecké rady KNAV a dalších významných představitelů 
knihovní a informační vědy, předstoupili všichni atestovaní a ve svých 
vystoupeních představili jednak své výsledky, jednak své plány do bu-
doucnosti.  

Komise konstatovala, že všichni atestovaní prokázali ve svých 
vystoupeních, že jsou připraveni podávat dobré výkony, nadále se vzdě-
lávat a také publikovat své výsledky. 
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Výsledky knihovědné badatelské činnosti  
 

 
„Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800“  
Nově bylo identifikováno 1 555 tisků ze zámeckých knihoven Křivoklát, 
Nové Hrady, Nové Město nad Metují, Nové Syrovice, Nové Zámky, 
Opočno, Dobříš, Orlík, Oselce, Pacov, Pernštejn, Petrovice, Planá, Plasy, 
Poběžovice, Police u Ječniště, Potštát, Přílepy, Radenín, Rájec, Rychnov 
nad Kněžnou, Ratibořice, Rozsochatec, Roztěž, z Maltézské knihovny 
a z knihovního fondu Pinkas. Ke stávajícím bibliografickým záznamům 
v kartotékách bylo připsáno 1 085 signatur, do databáze zapsáno 144 
desiderát. Ke zveřejnění byly připravovány naskenované popisy bohemik 
18. století: pro vyhledávání na CD-ROMu byla zkontrolována a abe-
cedně rozvržena hesla Caf-Met, Xeno-Žlu. 

 
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) byla provedena poslední korektura 
soupisu tisků s vedutami pro vytištění 2. dílu (cizojazyčná bohemika) 
a byly provedeny úpravy CD. Pokračovala excerpce italik v cizojazyčných 
bohemikách průzkumem popisů vydání z 18. století. Pro pomocnou kni-
hovědnou databázi bylo excerpcí odborné literatury získáno 49 záznamů.  

  
Historický fond KNAV  
Z historického knižního fondu bylo rekatalogizováno do počítačové 
databáze 57 tisků. Pokračovala příprava digitálního souboru ilustrací 
Ovidiových Proměn, od roku 2004 bylo celkem popsáno a zdigita-
lizováno 591 vyobrazení. Byla zahájena excerpce italik 16.–18. století 
z fondu KNAV. 

 
Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 
uchovávaných ve fondu KNAV 
Digitální soubor reprodukcí a popisů tisků, zpracovaný v rámci projektu 
Programu rozvoje badatelského výzkumu (registrační č. K8002119, 
oblast č. 19, ukončen v roce 2004) byl revidován a doplňován novými 
nálezy: bylo popsáno 629 ilustrací v 54 svazcích a zhotoveno 225 
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digitálních reprodukcí. V červenci byly dokončeny restaurátorské práce 
na Martinické bibli a na jejím faksimile.  

 
Pro digitální knihovnu KNAV byla plně a v nejvyšším rozlišení digita-
lizována dvě díla:  
– Salustio Piobbici „Habiti antichi“, Venezia 1664 (zároveň bylo 

započato s překladem výkladových pasáží z italštiny do češtiny); 
– Christoph Wilhelm Hufeland „Kunšt prodloužení života lidského“, 

Vacov 1800. 
Byly získány digitální kopie tisků „Křesťanská katolická užitečná domov-
ní postila“, Praha, 1785 a J. Chládek „Počátkové opatrnosti pastýřské“, 
Praha 1780. Bylo zkontrolováno a doplněno 31 digitálních kopií kra-
mářských tisků, zkontrolována a doplněna digitální kopie Kalendáře 
historického Adama z Veleslavína z roku 1590 a pro její připravované 
zpřístupnění byl pořízen rozpis všech kaledářních dnů a bylo pokra-
čováno v přepisu rukopisných kronikářských záznamů V. Nosidla.  

  
 
 
Implementace knihovního systému Aleph 500 

 
 
V roce 2005 pokračovala implementace knihovního informačního sys-
tému Aleph 500, která byla zahájena v předchozím roce. Tým admini-
strátorů Alephu KNAV vyškolil pracovníky 24 knihoven, v 15 knihov-
nách již katalogizují v ostré bázi a jejich data jsou přístupná přes 
webovské rozhraní. Ostatní knihovny se průběžně připojují po dokon-
čení konverze svých dat. 

Ze 17 ústavů, kterým konverzi dat ze systému ISIS provádí firma 
MULTIDATA (v jednom případě si ústav zajišťoval konverzi vlastními 
silami), jsme vyškolili 9, z toho 6 již katalogizuje v ostré bázi. Konverze 
z BIBISU jsme provedli u 10 ústavů z celkového počtu 15, téměř 
všechny již v Alephu katalogizují nebo začnou v nejbližší době. Ústavy, 
které měly jiný systém, si konverzi zajišťují vlastními silami a jeden 
z nich již pracuje v ostré bázi. 
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Během roku 2005 jsme průběžně dokončovali nastavení jednotlivých 
modulů. Nejsložitějším se ukázalo nastavení modulu Výpůjčky, zejména 
ošetření práv knihoven z hlediska zabezpečení dat a nastavení jejich 
oprávnění při manipulaci s daty čtenářů a údaji o platbách. Po vyškolení 
využívají Výpůjční modul tři knihovny. Tento modul se používá i pro 
služby MVS. V únoru 2005 jsme spustili objednávání dokumentů přes 
webovský OPAC – čtenář si může kontrolovat své konto na internetu, 
zadávat požadavky, prodlužovat výpůjčky apod. Současně byla zprovoz-
něna kontrola čtenářů při příchodu do KNAV prostřednictvím turniketu, 
napojeného na systém ALEPH. Kontroluje se platnost čtenářských 
průkazů, překročení výpůjční lhůty, dluhy vůči knihovně.  

Od jara 2005 probíhá dvoufázové školení pracovníků dalších 
ústavních knihoven. Knihovníci jsou nejprve seznámeni se systémem 
a s ovládáním modulů Katalogizace, Jednotky a OPAC. V další části ško-
lení, kterou zajišťuje oddělení zpracování fondů, jsou seznámeni s meto-
dikou jmenného a věcného popisu, standardy používanými v souborném 
katalogu AV ČR a s katalogizací ve formátu MARC 21. Pro lepší komu-
nikaci a informovanost jsou zprovozněny v rámci domovské stránky 
KNAV internetové stránky podpory pro uživatele z knihoven AV ČR.  

Celkový počet bibliografických záznamů v ostré bázi je 166 370, 
z toho je 73 124 záznamů KNAV. Ve zkušební bázi je 275 163 záznamů.  

Při práci na nastavování systému využíváme stránku podpory 
systému ALEPH, účastníme se setkání uživatelů systému na národní 
i mezinárodní úrovni. Architektura systému ALEPH 500 byla pro celou 
Akademii věd zvolena takto: 

 1 bibliografická báze – bibliografické záznamy budou sdíleny 
 1 administrativní báze – v administrativní bázi bude mít každý 

ústav jednu nebo více dílčích (logických) knihoven (bází), ve kterých bu-
dou exempláře (jednotky), údaje o čtenářích, dodavatelích a další údaje 
týkající se jednotlivých knihoven. KNAV je správcem tohoto centra-
lizovaného systému a zajišťuje správu katalogů všem připojeným 
knihovnám. 
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Elektronické katalogy a služby  
 
 

AC LINCA – souborný katalog Akademie věd  
Vzhledem k implementaci knihovního systému Aleph 500 je plánován 
také přechod celého souborného katalogu pod tento systém. Výhodou je 
mimo jiné např. okamžité zařazení záznamů do katalogu, poté co jsou 
katalogizátorem uloženy. V současné době je přístup do souborného 
katalogu umožněn dvěma způsoby:  
1. Pro knihovny, které pracují v ostré bázi ALEPHu, se využívá tento 

systém i pro společný přístup. Jedná se o KNAV a o knihovny těchto 
ústavů: 
 Archeologický ústav Praha, Biofyzikální ústav, Etnologický ústav – 
oddělení hudební historie, Filozofický ústav, Fyzikální ústav – 
Slovanka, Fyziologický ústav, Geologický ústav, Psychologický ústav, 
Sociologický ústav, Slovanský ústav, Ústav fyzikální chemie, Ústav 
informatiky, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav pro 
hydrodynamiku, Ústav přístrojové techniky Brno.  

2. Stále funguje původní verze souborného katalogu AC LINCA se 
skládá ze 45 katalogů. Obsahuje celkem 370 000 záznamů. V roce 
2005 byl katalog aktualizován pouze v menší míře u několika ústavů. 
Počet záznamů v jednotlivých vědních oblastech: 
1. vědní oblast 99 400
2. vědní oblast 40 300
3. vědní oblast 230 000

 
KEZ – Katalog elektronických zdrojů 
V katalogu KEZ nedošlo v minulém roce k významnějším změnám. Je 
stále provozován v systému Relief. Jsou zvažovány možnosti převedení 
do systému Aleph. 

 
Časopisy vydávané v Akademii věd ČR 
Seznam časopisů vydávaných ústav AV ČR byl v roce 2005 průběžně 
aktualizován, včetně jejich obsahů. Seznam doznal grafických změn 
za účelem urychlit přístup k jednotlivým časopisům. 
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Webové stránky Knihovny AV ČR – http://www.lib.cas.cz 
Úpravy domovských stránek KNAV, které představují hlavní přístupové 
místo k interním i externím, primárním i sekundárním zdrojům infor-
mací pro naše uživatele, směřovaly zejména k optimalizaci pro webové 
vyhledávací stroje, aby byly informace na webu KNAV snadno dosa-
žitelné. Domovské stránky KNAV mají 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 dubnu 2005 byly zprovozněny webové stránky Digitalizačního centra 
KNAV – http://digit.lib.cas.cz/. Jsou věnovány provozu, službám 
a projektům, které s digitalizačním pracovištěm souvisejí. Do konce roku 
2005 bylo evidováno 1 775 přístupů. 

 
VPK – elektronické doručování dokumentů 
KNAV je účastníkem VPK (Virtuální polytechnické knihovny), kterou 
provozuje Státní technická knihovna (STK). Jedná se o souborný katalog 
časopisů s možností elektronického doručování dokumentů. Záznamy 
KNAV jsou pravidelně aktualizovány. Správu systému zajišťuje STK. 

 
 
 

Digitalizační centrum  
 

 
Druhý rok provozu digitalizačního pracoviště v Jenštejně se vyznačoval 
optimalizací pracovních postupů. Vzhledem k tomu, že rychlost digi-
talizace (skenování) je 2-3× vyšší než rychlost dalšího zpracování, bylo 
potřeba přijmout další zaměstnance, aby bylo možné maximálně využívat 
technickou kapacitu pracoviště. Podle druhu materiálu lze dosahovat 
zpracování až 50 000 stran v jednosměnném provozu. 

Špičkové vybavení umožňuje rychlé skenování černobílých 
materiálů i velmi kvalitní barevné skenování barevných nebo vzácných 
materiálů až do formátu A1. Pracoviště je vybaveno specializovanými 
softwary pro práci s naskenovaným materiálem od pořizování a úprav 
elektronických obrázků, vytváření metadat, archivaci až po zpřístupňo-
vání, vše s ohledem na kvalitu a strukturu metadat dle metodiky Národní 
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knihovny ČR a s ohledem na praxi na obdobných zahraničních 
pracovištích. 

Koncem roku 2004 se nám podařilo uspět v rámci programu 
Informační společnost, vyhlášeném Grantovou agenturou AV ČR, se 
dvěma projekty. Projekt 1ET200830526 – Digitální knihovna Akademie 
věd ČR, jehož nositelem je Knihovna AV ČR a projekt 1ET200190513 – 
Česká digitální matematická knihovna, který KNAV řeší společně 
s Matematickým ústavem AV ČR, nositelem projektu, a s třemi dalšími 
spolunositeli – Ústavem výpočetní techniky UK, Fakultou informatiky 
Masarykovy univerzity v Brně a Matematicko-fyzikální fakultou Karlovy 
univerzity v Praze. Oba projekty jsou koncipovány jako pětileté, přičemž 
rok 2005 byl prvním rokem řešení. 

Účelem Digitální knihovny AV ČR je zpřístupnění vědeckých 
publikací, které odrážejí výsledky výzkumu v Akademii věd ČR a jejích 
předchůdkyních co nejširšímu okruhu vědeckých a odborných pracov-
níků. Vzhledem k rozvoji informačních technologií je možné stále zvy-
šovat množství, kvalitu a rychlost zpřístupnění dat koncovým uživa-
telům. Výzkum a vývoj v oblasti digitálních knihoven a archivů s důra-
zem na inteligentní vyhledání a rychlé zprostředkování požadovaných 
materiálů je v celosvětovém měřítku v současnosti velmi akcentovaný. 
Výsledky projektu budou využitelné při realizaci digitálních knihoven 
a archivů nejen v AV ČR, ale i v dalších institucích. 

Za dvanáct měsíců roku 2005 bylo v digitalizačním centru naske-
nováno 489 164 stran (za celý rok 2004 to bylo 166 607). Celkem je tedy 
k 31. 12. 2005 v digitalizačním centru od počátku jeho vzniku naskeno-
váno 655 771 stran. Další zpracování – grafické úpravy, vytváření 
metadat – ke stejnému datu bylo provedeno u 284 141 stran (rok 2004 – 
88 269 stran). Celkem 372 410 stran.  

V Digitální knihovně AV ČR je v systému Kramerius na adrese 
http://kramerius.lib.cas.cz/ přístupných 24 titulů, což představuje téměř 
350 tisíc stran. V systému je též k dnešnímu datu importováno 33 717 
textových souborů, které byly získány pomocí OCR z obrazových 
souborů. Budou sloužit k plnotextovému vyhledávání v digitalizovaných 
dokumentech. Na konci roku byl spuštěn testovací provoz plnotexto-
vého vyhledávání realizovaný implementací pokročilého vyhledávacího 
stroje Convera RetrievalWare. 
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Databáze ASEP/ ARL/ RIV  
 

 
Systém ASEP – Automatizovaný Systém Evidence Publikací v AV ČR je 
od března 2005 veden v systému ARL-EPCA (Advanced Rapid Library 
– Evidence Publikací České Akademie), program je produktem firmy 
Cosmotron s.r.o. z Hodonína.  

Přechod do nového systému probíhal ve třech etapách. V první etapě, 
v březnu 2005, byla do systému ARL naimportována data sběru 2005, 
která byla sebrána off-line a uložena v systému CDS/ISIS.  

Druhá etapa zahrnovala přípravu záznamů z let 1993–2004 pro im-
port do ARL z báze CDS ISIS. V září 2005 byla data převedena. Pro tři 
ústavy (URE, UIVT, UTIA) jejichž data mají rozšířenou strukturu, byla 
zajištěna individuální konverze. Všechna data 1993–2005 budou v systé-
mu na konci ledna 2006. Naimportovaná data byla zkontrolována 
v KNAV i pracovníky z ústavů, chyby byly nahlášeny a odstraněny. 

Ve třetí etapě byly vytvořeny anonymní a individuální účty pro 
zpracovatele, ústavy a vědce. Systém pracuje tak, že je přidělen „login“ 
a heslo a po přihlášení je možno vytvářet, editovat, mazat a kopírovat 
záznamy. Zpracovatel, který je za zpracování dat zodpovědný, tyto 
záznamy po kontrole „odešle“ do on-line katalogu, aby mohly být 
vyhledány. 

Systém ARL má dva on-line katalogy. Oba pracují se stejnými daty, 
takže výsledky vyhledávání v obou katalozích jsou stejné. Nový katalog 
máme k dispozici teprve od poloviny listopadu 2005 a umožňuje tisk 
a export setříděných dat. Katalogy bylo nutno otestovat, zda správně 
fungují. V průběhu lokalizace systému jsme společně s programátory 
firmy Cosmotron upravovali strukturu a zobrazení dat, vytvářeli formu-
láře a nápovědy, zaváděli autoritní soubory. 

Data do RIV byla poskytovatelům finančních prostředků – GA 
AV ČR, GA ČR a ministerstvům odevzdána v květnu 2005, druhá verze 
v září 2005. Soubory byly vyexportovány ze systému ARL ve struktuře 
dat RIV 2005, formáty souborů dbf byly nahrazeny formáty xml. 
Poskytovatelům se kromě dat sběr 2005 ještě dodávaly nové verze 
souborů dat sběr 2004, doplněné o data s projekty, které byly ukončeny 
a neměly výstup. 
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Nový způsob sběru dat klade daleko větší požadavky na zpracovatele – 
osoby zodpovědné za zpracování dat na jednotlivých ústavech. Zpra-
covatelé byli informováni na seminářích pro zpracovatele (9. 3. 2005, 
7. 9. 2005, 5. 12. 2005) pořádaných v Praze i Brně. Zpracovatelé, kteří 
začínají zpracovávat data, byli proškoleni individuálně (v Praze 6 zpraco-
vatelů, v Brně 1). Školení zpracovatelů pro práci v systému ARL – on-
line formuláře proběhlo v dubnu 2005, bylo proškoleno 67 zpracovatelů. 
Vzhledem k tomu, že se systém vyvíjel a nadále bude vyvíjet, byl vytvo-
řen nový systém komunikace přes web, který umožní KNAV – správci 
systému ARL – informovat zpracovatele o všem důležitém a současně 
zpracovatelé mohou zasílat své dotazy a problémy, které se vyskytnou při 
zpracování. 

 
 
 

Elektronické informační zdroje  
 

 
Kompletní soupis elektronických informačních zdrojů přístupných 
v KNAV obsahuje mimořádné vydání INFORMACÍ 2006 „Elektro-
nické informační zdroje v Akademii věd ČR“.  

 
 
 

Vzdělávací a přednášková činnost 
 
 

KNAV uspořádala v roce 2005 celkem dvanáct odborných seminářů, 
z toho šest (v Praze a v Brně) se týkalo zavádění nového systému ARL 
do databáze ASEP. Zbývající pražské semináře byly zaměřeny na proble-
matiku využívání „Web of Knowledge“, dále elektronických infor-
mačních zdrojů pro medicínu, pro management a správu aplikací elektro-
nických informačních zdrojů, na seznámení s časopisy Oxford University 
Press.  

Ve dnech 14.–16.března 2005 proběhlo v Třešti první „Setkání 
mladých českých a slovenských badatelů“, za KNAV je jej zúčastnila Michaela 
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Vrběcká“; vystoupila na něm s příspěvkem „Informační zdroje pro 
humanitní a sociální disciplíny“. 

Celostátní konference „Infórum“ v květnu 2005 se zúčastnil velký 
počet pracovníků KNAV. Martin Lhoták byl členem organizačního vý-
boru konference a koordinátorem sekce „Vyhledávací strategie a virtual 
reference desk“  

Na konferenci „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě“ přednesl 
Martin Lhoták příspěvek na téma „Projekt Digitální knihovna Akademie 
věd ČR a vývoj systému Kramerius“. 

Mezinárodního semináře „CASLIN – Služby knihoven – nové trendy“, 
v Lednici na Moravě se zúčastnili pracovníci KNAV, Martin Lhoták na 
semináři přednesl příspěvek nazvaný „Digitální věk v knihovnách“. 

Knihovědné oddělení zajistilo pro prof. Pačese výklad o své ba-
datelské činnosti. Na žádost nakladatelství Karolinum vystoupila 
A. Baďurová na prezentaci nové knihy dr. Bohatcové s příspěvkem 
o významu autorčina tvůrčího přínosu české knihovědě.  

V roce 2005 probíhala v KNAV praxe studentů ÚISK. Ředitelka 
KNAV se podílela přednáškou „Moderní informační zdroje pro vědu 
a výzkum“ na realizaci kursu „Základy vědecké práce“ pro mladé akade-
mické badatele.  

 
 
 

Výstavní a popularizační činnost  
 

 
Začátkem července byl dán Správě Pražského Hradu souhlas s vysta-
vením reprodukce iniciály s Husovým upálením z Martinické bible na 
výstavě o Mistru Janu Husovi, uspořádané v areálu Hradu. Dne 9. září 
byla za přítomnosti restaurátora pana Vnoučka a pracovníka celní správy 
zabalena a odvezena tzv. Martinická bible na výstavu Prague The Crown 
of Bohemia v New Yorku. Slavnostní vernisáže dne 22. září 2005 
v Metropolitním muzeu v New Yorku se zúčastnila ředitelka knihovny 
PhDr. Ivana Kadlecová.  

Pracovníci KNAV pravidelně organizovali výstavky novinek 
z kmenových nakladatelství LINDE, LIBRI, PORTAL, Nakladatelství 
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LIDOVÉ NOVINY, VYŠEHRAD, TRITON, GALEN, ACADEMIA, 
KAROLINUM, IFEC, GRADA, SLOVART, ARGO, OIKOYMENH, 
LEDA, od kterých KNAV získává zdarma nebo s velmi vysokou slevou 
veškerou publikační produkci. Nově se podařilo získat nakladatelství 
BARRISTER A PRINCIPAL. Celkově tak bylo získáno 1 843 publikací. 
Knihovna připravila a zajistila také prodejní výstavu s názvem 
„Akademický podzim 2005“.  

U příležitosti slavnostního udělování akademického titulu DSc. 
uspořádala KNAV dne 26. října 2005 výstavku představující faksimile 
Martinické bible. 

KNAV spolupracovala s Tiskovým odborem Kanceláře Akademie 
věd při organizaci výstav ve vstupní dvoraně budovy AV ČR.  

Pracovnice úseku MVS vypracovaly manuály pro vyřizování poža-
davků MVS v systému ALEPH (objednávky, výpůjčky, vracení, vysta-
vování přístupových hesel a čtenářských průkazů a evidence knihoven. 
Zpracovaly text o poskytování meziknihovních služeb pro aktualizaci 
webových stránek s ohledem na katalog KNAV v systému ALEPH. 
Připravily informační leták pro knihovny. 

Pracovnice KNAV zajišťovaly pro zájemce exkurze do knihovny 
s výkladem; v roce 2005 se jich uskutečnilo celkem deset.  

 
 
 

Ediční činnost  
 
 

V roce 2005 vyšla čtyři čísla zpravodaje INFORMACE (dvě samostatná 
čísla a jedno dvojčíslo) a další svazek (dvojčíslo 9-10) časopisu KNIHY 
A DĚJINY. Pro toto dvojčíslo A. Baďurová zpracovala pět 
a H. Beránková šest zpráv o knihovědné literatuře. Ve spolupráci s na-
kladatelstvím SCRIPTORIUM byla vydána kniha „Knihy na dvoře 
Rožmberků“. Autorkou je pracovnice knihovny Lenka Veselá. Součástí 
vydání je i CD-ROM „Březanův katalog Rožmberské knihovny (1602–
1608). A. Baďurová provedla korekturu redakční německé verze 
příspěvku o digitalizaci vzácných dokumentů z historického fondu 
KNAV, který bude publikován v Německu. 
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Mezinárodní spolupráce  
 
 
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. PhDr. Jarmila 
Burgetová do roku 2005 působila ve stálém výboru IFLA pro veřejné 
knihovny.  
 
EUSIDIC (European Association of Information Services)  
Evropská asociace informačních služeb. Ivana Kadlecová je členkou 
Rady EUSIDIC a zúčastňuje jejích zasedání.  
 
LIBER (Ligue des bibliothèques 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.  
 
ELAG (European Library Automation Group) 
Knihovna vysílá na každoročně konané mezinárodní konference své od-
borné pracovníky.  
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Bilaterální spolupráce: 
 
Berlin: Förderkreis für West-Ost-Informationstranfer + BIB Spider 
 
Polsko: A. Baďurová nadále působí jako zahraniční členka „Rady 
Programowe Książnice Cieszyńskiej, Cieszyn“, v červnu a říjnu 
zpracovala připomínky k návrhům projektů této polské knihovny.  

 
Vedoucí pracovníci KNAV se zúčastňují nejdůležitějších mezinárodních 
zahraničních konferencí, z nichž čerpají nové poznatky, ale také do nich 
aktivně přispívají. Získané zkušenosti předávají ostatním. Nejlépe to 
dokumentují články, publikované ve zpravodaji INFORMACE 
(2005,č. 4) – http://www.lib.cas.cz/informace/Informace-4-2005.pdf 

V knihovědném oddělení byla dne 2. března 2005 přijata pro její 
tříměsíční stipendijní pobyt doktorantka Agnieszka Łuszpak (Univerzita 
Wrocław).  

 
 

Účast na mezinárodních akcích  
 

CEBIT – mezinárodní veletrh ICT, Hannover, Německo 
Účastníci: M. Lhoták, M. Duda, A. Ryšánková, M. Pšenička  

  
ELAG – „Open access“, Ženeva, Švýcarsko 
Účastníci: M. Lhoták, Z Tichý 

 
Olybris – systémový seminář ExLibris, Kos, Řecko 
Účastníci: M. Lhoták, Z Tichý 

 
9th IFLA Interlending and Document Supply (ILDS) International 
Conference – „Making Library Collections Accesible Locally and 
Worldwide“, Talin, Estonsko 
Účastník: M.Vrběcká 

 
ALEPH-ICAU – 16. konference Mezinárodního sdružení uživatelů, 
Londýn  
Účastníci: M. Lhoták, Z Chmelařová 
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BUILDING THE INFO GRID „Digital Library Technologies and 
Services – Trends and Perspectives“, Kodaň, Dánsko 
Účastník: M. Lhoták 

 
Information Online, Londýn, Velká Británie 
Účastník: M. Lhoták 

 
LIBER – výroční konference Groningen, Nizozemí  
Účastník: I. Kadlecová  

 
IFLA – knihovnický a informační kongres Oslo, Norsko  
Účastník: J. Burgetová  

 
Mezinárodní konference „Evidence-based Librarianship“, Brisbane, 
Austrálie 
Účastník: I. Kadlecová 

 
Mezinárodní konference „Budoucnost knihoven a knihovníků“, 
Budapešt  
Účastník: J. Burgetová 

 
European Conference on Digital Libraries – Vídeň 
Účastník: M. Lhoták  

 
 
 

Doplňování fondů  
 

 
Zajišťuje aktualizaci fondů KNAV (knihy, časopisy, CDROM), a to ná-
kupem, dary, zejména kmenových nakladatelství, získáváním tzv. po-
vinných výtisků a mezinárodní výměnou. Cílem akviziční politiky KNAV 
je získat do fondu KNAV veškerou publikační činnost pracovníků ústavů 
AV ČR (vydanou v ČR i v zahraničí) a veškerou vědeckou, odbornou 
(výběrově populárně naučnou) literaturu vydanou v České republice. 
Nákup zahraniční literatury je orientován na zajištění literatury citované 

24 

v publikační činnosti pracovníků AV ČR, uváděné v návrzích pracovníků 
ústavů AV ČR a uživatelů KNAV. Stálá pozornost je věnována doplňo-
vání unikátní biografické (zejména v oblasti vědy a výzkumu), slovníkové 
a encyklopedické části fondu KNAV. Celkově bylo získáno 3 266 kniž-
ních publikací.  

Pokud jde o akvizici časopisů, byla uzavřena kontrola docházení 
a způsobu získávání všech českých časopisů ve fondu KNAV. Byl 
proveden výběr časopisů pro nákup na rok 2005. 

Mezinárodní výměna publikací je vedena s 356 partnery ve 40 zemích. 
Bylo tak získáno 853 knižních publikací, 586 titulů časopisů, 326 ročenek 
a 12 CDROM. Partnerům bylo zasláno 1 204 knižních publikací a 562 
titulů časopisů. Informační materiály získané prostřednictvím meziná-
rodní výměny se širším zaměřením byly zařazeny do fondu KNAV. 
Tituly užšího odborného zaměření byly předávány příslušným ústavům 
AV ČR. V tomto roce byla ukončena kontrola nabídky a využívání 
výsledků výměny všemi ústavy AV a byla s nimi dohodnuta další spolu-
práce. Nevyzvedávané časopisy byly zařazeny do fondu KNAV. 

 
 
 

Zpracování fondů 
 
 
Oddělení zpracování fondů se zabývá jmenným a věcným zpracováním 
veškerého fondu, přicházejícího do KNAV nákupem, darem a výměnou, 
tedy knih i časopisů. Současně rekatalogizuje fond, umístěný ve studovně 
a uložený v depozitářích.  

Pokud jde o knihy, činil celkový přírůstek 5 204 knihovních jedno-
tek. Bylo pořízeno 8 238 záznamů v knihovním systému ALEPH – nové 
přírůstky, pokračovala rekatalogizace živého fondu a knih, umístěných 
ve studovně, bylo upraveno a opraveno 3 344 záznamů.  

V roce 2005 proběhly konverze dat do knihovního systému 
ALEPH z těchto ústavů: Historický ústav (Praha), Historický ústav 
(Brno), Ústav chemických procesů, Geologický ústav, Etnologický ústav, 
Fyziologický ústav, Botanický ústav, Ústav pro hydrodynamiku, 
Sociologický ústav, Fyzikální ústav (Slovanka), Psychologický ústav, 
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Ústav fyzikální chemie J. H., Slovanský ústav, Ústav informatiky, Ústav 
anorganické chemie, Filozofický ústav, Biofyzikální ústav, Brno, Ústav 
přístrojové techniky, Brno, Ústav struktury a mechaniky hornin, Ústav 
analytické chemie, Ústav makromolekulární chemie, Ústav jaderné 
fyziky, Archiv AV ČR. Pracovnice oddělení se podílely na kontrolách 
a úpravách konverzí a prováděly školení knihovnic z jednotlivých ústavů.  

Na úseku zpracování časopisů byly prováděny pravidelně komple-
tace došlých ročníků časopisů, novin a ročenek, zápis zkompletovaných 
časopisů do přírůstkového seznamu, jmenná katalogizace nových titulů, 
rekatalogizace fondu periodik KNAV a jmenná katalogizace monografií 
vydaných v rámci titulů periodik. 

 
Šedá literatura  
 
KNAV přispívala do národního systému evidence šedé literatury, říze-
ného Státní technickou knihovnou v Praze, s pomocí záznamů v bázi 
ASEP. Téma „Šedá literatura v SIGLE“ bylo prezentováno na semináři 
ARL-EPCA, uspořádaném v prosinci 2005. Dostupné z WWW: 
http://www.lib.cas.cz/index.php?page=067 

 
 

 
 

Výpůjční služby  
 
 

Do těchto služeb zahrnujeme i zodpovídání dotazů a podávání odbor-
ných informací( v roce 2005 jich bylo zodpovězeno cca 6 600) a také pé-
či o volně přístupné fondy v hale a studovně. V roce 2005 byla 
provedena revize zde zařazených publikací, pokračovalo „překatalo-
gizování“ knih na nové „halové“ signatury (celkem bylo zpracováno 10 
925 knihovních jednotek) a pokračovalo zpracovávání sbírky „Libri 
prohibiti“ do elektronického katalogu. 

V únoru byla spuštěna služba „Ptejte se knihovny“, pracovnice 
zodpověděly 120 dotazů různého stupně náročnosti. 
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Výsledky výpůjčních služeb v roce 2005 značně ovlivnilo několik 
okolností: 
– s přechodem na knihovní systém Aleph 500 a s ohledem na zákon o 

ochraně osobních dat bylo nutno začít evidenci čtenářů od nuly;  
– je kladen větší důraz na prezenční studium. Snížil se tudíž počet 

absenčních výpůjček. Prezenční výpůjčky zatím nejsou evidovány;  
– celkově se zpřísnila pravidla využívání fondu KNAV. 

 
Tabulka výsledků výpůjčních služeb  
 

Měsíc Návštěvnost Noví 
čtenáři 

Absenční 
výpůjčky 

Prodloužení 

Leden 3 900 472 900 263 
Únor 3 100 367 463 247 
Březen 3 400 378 618 378 
Duben 3 500 374 576 433 
Květen 3 800 416 523 446 
Červen 3 300 361 448 319 
Červenec 3 400 364 353 399 
Srpen 700 114 140 321 
Září 3 200 429 298 211 
Říjen 4 300 567 663 229 
Listopad 3 800 492 689 411 
Prosinec 3 100 293 348 273 
Celkem 39 500 4 627 6 019 3 930 
  

Měsíc Požadavky Upomínky Kopie 
Leden 433 123 2 720 
Únor 586 98 2 060 
Březen 674 79 2 250 
Duben 669 56 1 750 
Květen 554 49 1 850 
Červen 376 41 1 700 
Červenec 377 35 2 250 
Srpen 165 29 690 
Září 356 34 2 140 
Říjen 761 36 2 860 
Listopad 753 37 2 370 
Prosinec 341 41 1 520 
Celkem 6 045 658 24 160 
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Meziknihovní služby  
  
  
MMS DO ZAHRANIČÍ  

Odesláno 
objednávek 

Celkem 
vyřízeno 

Přijato 
výpůjček 

Přijato 
kopií 

Celkem 
stran 

821* 757 484 273 3 034 
* na 25 objednávek očekáváme odpověď 
39 objednávek vráceno ústavům=požadovanou literaturu knihovny ne-
půjčují, nemají. 
  
MMS ZE ZAHRANIČÍ  

Přijato 
objednávek 

Celkem 
vyřízeno 

Odesláno 
výpůjček 

Odesláno 
kopií 

Celkem 
stran 

102* 88 19 69 744 
* 14 objednávek postoupeno nebo vráceno zpět – není v ČR  
  
MS Z ČR DO KNAV 

Přijato 
objednávek 

Celkem 
vyřízeno 

Odesláno 
výpůjček 

Odesláno
kopií 

Celkem 
tištěných

stran 

Celkem 
seskenováno

stran 
2 868* 2 032 407 1 625 10 671 6 450** 

* 836 objednávek postoupeno jiné knihovně, vráceno zpět, zamítnuto, 
zrušeno uživatelem  
 
– z toho pro ústavy AV ČR 

Celkem 
vyřízeno 

objednávek 

Odesláno 
výpůjček 

Odesláno 
kopií 

Celkem 
tištěných 

stran 

Celkem 
seskenováno 

stran 
869 181 688 4 865 1 303 

 
 MS Z KNAV DO KNIHOVEN ČR 

Odesláno 
objednávek 

Celkem 
vyřízeno 

Přijato 
výpůjček 

Přijato 
kopií 

Celkem 
stran 

98* 87 34 53 443 
* 11 objednávek vráceno – knihovny nepůjčují, mají ztrátu 
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Meziknihovní výpůjční služby (včetně zahraniční MVS) zahrnují také 
bibliografické a lokační zjišťování, kopírování vyžádaných článků nebo 
jejich skenování.  

 
 

 
Depozitáře  

 
 
V průběhu roku 2005 byla dokončena a převzata stavba „B“ depozitáře 
v Jenštejně, proběhly zde nutné opravy kanalizace a sociálního zařízení 
v budově bývalých šaten, byla zadána, zpracována a zkontrolována 
dokumentace na připojení kanalizace a vody na obecní rozvod. 

V měsících září a říjnu 2005 byl vybrán dodavatel na stěhování 
knižního fondu z depozitáře Svaté pole. Kontinuálně probíhala dezin-
fekce knih z tohoto depozitáře, zajišťovaly ji pracovnice depozitáře 
Jenštejn. Kvalitně a zodpovědně byla zajišťována správa objektu KNAV 
v Papírenské, včetně dovozu knih a materiálu. V depozitáři na 
Ondřejově byla přeorganizována a zrevidována část fondu.  

 
 
 

Technické služby 
 

 
V oddělení technických služeb bylo v roce 2005  

vytištěno ofsetem 707 677 stran
zkopírováno na OCÉ 152 555 stran
 

Bylo opraveno 608 knih poničených povodní, kroužkovou vazbu zajiš-
těno 690 tištěných materiálů, klasickou vazbou 6 580 brožur, 40 diplo-
mových prací a 10 paspart. 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1 – Publikační činnost pracovníků KNAV 

 
 
Baďurová, Anežka 
Josef Johanides, Knihovna Františka Martina Pelcla. Knihy a dějiny. 9-10 
2002/2003, - (2005), s. 135-136. ISSN 1210-8510. Výzkumný záměr: 
CEZ:AV0Z7083919. Klíčová slova: historical libraries * book culture 

 
Baďurová, Anežka 
[Recenze]. Vásárhelyi (Editor), Judit P.: [Fejezetek 17. századi 
nyomdászatunkból. Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos 
ülésszaka és kiállítása 2000. október 12. I. A Régi Magyarországi 
Nyomtatványok harmadik kötete (1636–1655). II. 350 éve született 
Misztótfalusi Kis Miklós. Studien über die ungarländische Typographie 
des 17. Jahrhunderts. Széchényi Nationalbibliothek. Wissenschaftliche 
Tagung und Ausstellung 12. Oktober 2000. I. Der dritte Band der 
Bibliographie "Alte ungarländische Drucke" (RMNy) 1636–1655. II. Vor 
350 Jahren wurde Miklós Misztótfalusi Kis gebohren. Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó 2001, 262 S. (=Libri de 
libris)]. Acta Comeniana. 17 /XLI/, – (2003), s. 348-355. ISBN 80-7007-
191-5. ISSN 0231-5955. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919, 
CEZ:AV0Z70830501. Klíčová slova: book culture * historical 
bibliography * retrospective bibliography of Hungary * Misztótfalusi Kis, 
Miklós 

 
Bártková, Petra – Štěpánková, Marta – Chmelařová, Zdeňka 
Pokračování implementace knihovního systému Aleph 500. Informace. -, 
2-3 (2005), s. 10-12. ISSN 1210-8502 

 
Burgetová, Jarmila 
Knihovny – cesta objevů. [Libraries – A journey of discovery.] Čtenář. 
Roč. 57, č. 11 (2005), s. 353-354. ISSN 0011-2321. Klíčová slova: 71st 
Annual IFLA Conference * International Federation of Library 
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Associations and Institutions * World Library an Information Congress 
in Oslo 

 
Burgetová, Jarmila 
15 let SKIP. [15 years of SKIP.] Bulletin SKIP. Roč. 14, č. 2 (2005), s. 3-6. 
ISSN 1210-0927. Klíčová slova: SKIP – Association of Library and 
Information Professionals of the Czech Republic * History of SKIP – 15 
years anniversary 
 
Burgetová, Jarmila 
IFLA – Oslo 2005. [IFLA – Oslo 2005.] Bulletin SKIP. Roč. 14, č. 3 
(2005), s. 6-7. ISSN 1210-0927. Klíčová slova: International Federation 
of Library Associations and Institutions (IFLA) * IFLA World Library 
and Information Congress – Oslo 

 
Burgetová, Jarmila 
Zpráva o účasti na světovém knihovnickém a informačním kongresu 
a 71. výroční konferenci Mezinárodní federace knihovnických spolků 
a institucí (IFLA) v Oslo. [Report about the World Library and 
Information Congress and 71st General Conference of the International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) in Oslo.] 
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 12 s. 
Klíčová slova: The IFLA Congress in Oslo – August 2005 

 
Burgetová, Jarmila 
Veřejné knihovny na 70. výroční konferenci IFLA. [Public libraries on 
the 70th Annual IFLA Conference.] Čtenář. Roč. 57, č. 1 (2005), s. 15-17. 
ISSN 0011-2321. Klíčová slova: Annual IFLA Conferencies * IFLA 
Conference in Buenos Aires * International Federation of Library 
Associations and Institutions 

 
Burgetová, Jarmila 
Národní kongres Spolku francouzských knihovníků v Grenoblu. 
[National Congress of the Association of French Librarians in 
Grenoble.] Informace. Roč. 2005, č. 4 (2005), s. 17-19. ISSN 1210-8502. 
Klíčová slova: National congress in Grenoble * Association of French 
Librarians 
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Burgetová, Jarmila 
Světový knihovnický a informační kongres IFLA (Oslo 2005). [World 
IFLA Library and Information Congress (Oslo 2005).] Informace. Roč. 
2005, č. 4 (2005), s. 19-22. ISBN 1210-8502. Klíčová slova: IFLA 
Congress in Oslo * International Federation of Library Associations and 
Institutions 

 
Burgetová, Jarmila 
Mezinárodní konference „Budoucnost knihoven a knihovníků“ 
v Budapešti. [International Conference „The future of libraries and 
librarians“ in Budapest.] Informace. -, č. 4 (2005), s. 29-30. ISSN 1210-
8502. Klíčová slova: International Conference in Budapest 2005 * Future 
of Libraries and Librarians – theme of conference 

 
Burgetová, Jarmila 
Historical introduction, Transformation of libraries after the social 
changes in November 1989, Library legislation. [Historický úvod, 
Tranformace knihoven po společenských změnách v listopadu 1989, 
Knihovnická legislativa.] Libraries and Librarianship in the Czech Republic. 
Praha : Národní knihovna ČR, 2005 - (Marvanová, E.) s. 5-11. ISBN 80-
7050-477-3. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501Klíčová slova: 
Librarianship in the Czech Republic – historical overview * 
Transformation of Czech libraries after November 1989 * Library 
legislation in the Czech Republic 

 
Doleželová, Jana 
ASEP v roce 2005. Informace. -, 2-3 (2005), s. 12-13. ISSN 1210-8502 
 
Chmelařová, Zdeňka 
16. konference Mezinárodního sdružení uživatelů systému ALEPH 
(ICAU). Informace. -, č. 4 (2005), s. 22-25. ISSN 1210-8502. Výzkumný 
záměr: CEZ:AV0Z70830501 

 
Kadlecová, Ivana 
Cesta bible zvané Martinické. Akademický bulletin AV ČR. -, č. 12 (2005), 
s. 8-9. ISSN 1210-9525 
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Kadlecová, Ivana 
Martinická bible na výstavě v New Yorku. Informace. -, 2-3 (2005), s. 7-8. 
ISSN 1210-8502 
 
Lhoták, Martin 
Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek. [Possibilities of 
cooperation in the creation of digital collections.] Archivy, knihovny, muzea 
v digitálním světě 2004. Praha : Národní technické muzeum, 2005. s. 95-97. 
ISBN 80-7037-138-2. - (Rozpravy Národního technického muzea 
v Praze. 190). [Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. 
Praha(CZ), 01.02.2004-02.02.2004]. Grant: GA AV ČR KSK8002119. 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919 
 
Lhoták, Martin 
Digitální věk v knihovnách. Služby knihoven - nové trendy. Brno : Moravská 
zemská knihovna v Brně, 2005. s. 33-37. ISBN 80-7051-164-8. [CASLIN 
2005. Lednice(CZ), 19.06.2005–23.06.2005]. Grant: GA AV ČR 
1ET200190513. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 

 
Lhoták, Martin 
Digitalizační pracoviště KNAV a projekt Digitální knihovna AV ČR. 
Informace. -, 2-3 (2005), s. 8-10. ISSN 1210-8502 

 
Lhoták, Martin 
Digitalizace v českých zemích. Ikaros. Elektronický časopis o informační 
společnosti. Roč. 9, č. 12 (2005). ISSN 1212-5075. Grant: GA AV ČR(CZ) 
1ET200830526 

 
Lhoták, Martin 
Konference „European Conference on Digital Libraries“ ve Vídni 
a „Building the Info Grid“ v Kodani. Informace. -, č. 4 (2005), s. 7-12. 
ISSN 1210-8502. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 

 
Lhoták, Martin 
7. systémový seminář „Olybris“ na řeckém ostrově Kos. Informace. -, č. 4 
(2005), s. 12-15. ISSN 1210-8502.  
Výzkumný záměr: CEZ: AV0Z70830501 
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Lhoták, Martin 
Online Information London. Informace. -, č. 4 (2005), s. 31-32. ISSN 
1210-8502Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 
 
Tichý, Zdeněk 
29. seminář ELAG „Open Access“. Informace. -, č. 4 (2005), s. 15-17. 
ISSN 1210-8502. Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501 

 
Tomanová, Hana – Burešová, Iva 
Nové databáze přístupné z KNAV. [New databases in the Library AS 
CR.] Informace. -, 2-3 (2005), s. 14-18. ISSN 1210-8502. Klíčová slova: 
electronic information resources * electronic databases 
 
Veselá, Lenka 
Knihy na dvoře Rožmberků. [Books at the court of the Rosenbergs.] 
Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2005. 359 s. ISBN 80-86675-06-8, 
80-86197-60-3. Grant: GA AV ČR(CZ) IAB8083101. Výzkumný záměr: 
CEZ:AV0Z7083919.Klíčová slova: historical libraries * historical 
bibligraphy 
 
Vrběcká, Michaela 
Setkání mladých českých a slovenských badatelů v Třešti. [Meeting of 
young Czech and Slovak researchers in Trest.] Informace. -, 2-3 (2005), 
s. 20-22. ISSN 1210-8502. Klíčová slova: information literacy 

 
Vrběcká, Michaela 
Informační zdroje pro humanitní a sociální disciplíny. [Information 
resources for humanities and social sciences.] Problemy socialnych vied 
a humanistiky ocami mladych. Bratislava : SAV, 2005. [Setkání mladých 
českých a slovenských badatelů. Třešť(CZ), 14.03.2005–16.03.2005] 
Klíčová slova: information resources 
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Příloha č. 2 – Seznam pracovníků KNAV 
 

 
Baďurová Anežka, PhDr. 
Bártková Petra, DiS. 
Bartoníčková Iva, PhDr. 
Bártová Lenka 
Beránková Hana, Mgr. 
Bílá Zdena 
Bičíková Martina 
Blažejová Dagmar 
Borecký Michal 
Brabcová Markéta, Mgr. 
Břicháčková Eva 
Bulín David 
Bumbálková Kateřina 
Burešová Iva, Bc. 
Burgetová Jarmila, PhDr. 
Dedíková Marcela 
Doleček, Michal 
Doleželová Jana, Ing. 
Duda Martin, Ing. 
Grygarová Dana, Ing. 
Hartmanová Dagmar, Mgr. 
Haunerová Milena  
Herrmannová Jitka, Ing. 
Hlaváčová Vladěna 
Chmelařová Zdeňka, Mgr. 
Jandera Tomáš 
Jeřábková Jana 
Kadlecová Ivana, PhDr. 
Kalinová Kateřina 
Klíma Pavel 
Koberová Jiřina 
Koděrová Hana, Mgr. 
Kostkanová Jarmila, Mgr. CSc. 

Kovanda Václav 
Krahulcová Marina 
Kratochvílová Danuše 
Kratochvílová Ladislava 
Kraus Miroslav, Ing. 
Kryšková Eva, DiS. 
Kubátová Petra 
Kubcová Soňa, Mgr.  
Kvízová Zdeňka 
Kynclová Hana 
Levický Jan 
Lhoták Martin, Ing. 
Madar Pavel 
Mandová Jana 
Marenová Ivanka 
Meixner Jaroslav, Mgr. 
Mikšovská Milena 
Milfaitová Libuše 
Munziová Hana, Mgr.  
Neubergerová Zdeńka 
Neumanová Věra 
Odehnalová Božena 
Pelikánová Alena, Ing. 
Pitterová Květa, Ing. 
Prášilová Alena 
Pšenička Michal 
Remešová Eva, Mgr. 
Riedlová Libuše 
Rotkovská Jana, Mgr. 
Rousová Gabriela 
Rozehnal Jan 
Ryšánková Anna, DiS. 
Řezníčková Růžena 
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Sálová Angela 
Samková Radka 
Semerádová Ludmila 
Skuhrovcová Jiřina 
Stehlíček Jaroslav 
Stehlíková Danuše 
Svobodová Květa 
Šatoplet Miroslav 
Šebešová Jaroslava 
Špidlová Viktorie 
Šrajerová Jana, PhDr. 
Štěpánková Marta, Bc. 
Švancara Blahoslav 
Tarčáni Ondrej 
Taubmanová Hana, DiS. 

Thorovská Alena, Mgr.  
Tichý Zdeněk 
Tláskalová Lenka, Ing. 
Tomanová Hana, Mgr. 
Trinkewitzová Helena 
Turková Jarmila 
Tyburcová Helena, prom.fil. 
Vančurová Alexandra 
Váňová Jaroslava 
Veselá Věra 
Víšek Josef 
Vítek Antonín, Mgr. CSc. 
Vitouchová Veronika 
Vrběcká Michaela, Mgr. 
Wildová Julie 
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Příloha 3 – Základní statistické údaje za rok 2005 
 
 
a) Knihovna AV ČR  
 
Stav knihovních fondů 
Knihovní jednotky k 31. 12. 2004 972 753 svazků 
Přírůstek 8 204  

z toho koupí z produkce ČR 1 013  
z produkce zahr. 140  
výměnou 2 412  
jiným způsobem 4 659  

Počet knih. jednotek k 31. 12. 2005 980 957 svazků 
 
Časopisy  
V roce 2005 KNAV odebírala celkem 1 401 titulů časopisů 

získávaných koupí z produkce ČR 173  
z produkce zahr. 19  
výměnou 562  
jiným způsobem 647  

 
Využívání fondů, poskytování služeb 
Návštěvnost v roce 2005 39 500 návštěv 
Počet uživatelů v roce 20051 5 317  
Počet výpůjček celkem2 14 819  

absenčních výpůjček 6 019  
prezenčních výpůjček 8 800  

Výpůjčky do jiných knihoven  
v ČR 2032 výpůjček 
do zahraničí 88 výpůjček 

Výpůjčky z jiných knihoven  
v ČR 87 výpůjček 
v zahraničí 19 výpůjček 

                                                           
1  S přechodem na knihovní systém Aleph 500 a s ohledem na zákon o ochraně 

osobních dat bylo nutno začít od 1. 1. 2005 novou evidenci čtenářů.  
2  Absenční výpůjčky jsou omezovány, je kladen větší důraz na prezenční 

studium, zpřísnila se pravidla využívání fondu KNAV.  
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b) knihovny pracovišť AV ČR 
 

Stav knihovních a časopiseckých fondů 
 

 I. Oblast věd  
o neživé přírodě 

II. Oblast věd  
o živé přírodě  

a chemických věd 

III. Oblast  
humanitních  

a společenských věd 

Akademie věd ČR 
celkem 

Knihovní jednotky k 31. 12. ´05 510 164 416 668 2 138 330 3 065 162 
Přírůstek 2005 celkem 4 989 6 575 28 887 40 451 

z toho získáno     
koupí 2 895 4 479 12 177 19 551 
výměnou 144 855 4 078 5 077 
jinak 1 950 1 241 12 630 15 821 

Vyřazeno 53 915 6 605 2 067 62 587 
     
Počet titulů časopisů 2 069 1 603 3 929 7 601 

z toho získáno     
koupí 1 130 845 1 509 3 484 
výměnou 653 579 1 300 2 532 
jinak 286 179 1 114 1 579 
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Využívání fondů, poskytování služeb 
 

 I. Oblast věd  
o neživé přírodě 

II. Oblast věd  
o živé přírodě a 
chemických věd 

III. Oblast  
humanitních  

a společenských věd

Akademie věd ČR 
celkem 

Počet uživatelů celkem 6 438 5 422 21 909 33 769 
Počet výpůjček celkem 42 485 67 144 67 859 177 485 
MVS do českých knihoven 2 425 6 376 607 9 408 
MVS do zahraničí 106 213 11 330 
Výpůjčky z českých knihoven 5 413 7 068 1 499 13 980 
Výpůjčky ze zahraničí 1 284 1 296 785 3 365 
 

Organizační a personální zabezpečení 
 

 I. Oblast věd  
o neživé přírodě 

II. Oblast věd  
o živé přírodě a 
chemických věd 

III. Oblast  
humanitních  

a společenských věd

Akademie věd ČR 
celkem 

Počet pracovníků celkem 59,56 53,7 191,85 305,11 
z toho VŠ 28,26 18,6 83 129,86 
z toho SŠ 27,3 26,5 93,1 146,9 
ostatní 4 7,6 15,75 27,35 
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