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Úvod





Dalo by se čekat, že po vypětí posledních několika let, jež vyvrcholilo 
přestěhováním a spuštěním provozu v nové budově na novém místě, 
si budeme první celý rok v klidu užívat. Skutečnost byla trochu jiná.

Po celkem krátké době se ukázalo několik problematických míst 
v detailech návrhu, nebo spíše provedení budovy. Asi to není 
u budovy tohoto rozměru a složitosti nic neobvyklého, jen jsme 
na některé drobnosti nebyli tak úplně připraveni. Některé z nich 
návštěvníci i personál knihovny pociťují více, jiné jsou „neviditelné“. 
Postupně tedy drobnosti napravujeme: historický fond jsme 
přestěhovali do suterénu, kde mu lze daleko ekonomičtěji vytvořit 
příznivé klima, o skutečně bezbariérové vstupy do budovy se  
stále dohadujeme s dodavatelem, návštěvnické centrum 
přestěhujeme do „akvária“, a tím usnadníme přístup do knihovny 
i „neregistrovaným“, po druhé zimě snad už dodavatel našel 
způsob jak správně ošetřovat lavičky, hledá se elegantní náhrada 
„zakopávacích“ zarážek u dveří na plášti parteru, nápravy se musí 
také dočkat trávník – abych se zmínil o těch nejviditelnějších.

Podle očekávání nás navštívili kontroloři Nejvyššího kontrolního 
úřadu, jen jsme nečekali, že přijdou současně s auditory našeho 
mateřského ministerstva. Strávili u nás hodně času, prošetřili 
financování výstavby i provozu knihovny do posledního detailu –  
– a nenalezli žádné závažnější nedopatření. Hlavní výtkou bylo,  
že stavba je drahá, ačkoliv je cenově zcela srovnatelná s podobnými, Ú

vo
d
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také drahými, budovami postavenými jinde v Evropě. Jistě by bylo 
bývalo možné postavit budovu levnější, to by ale byla jiná knihovna. 
Za podstatné považuji, že se stavba za celou dobu neprodražila,  
stála přesně tolik, kolik vláda a smlouva s dodavatelem určila. Tím  
je záležitost financování stavby uzavřena.

Prožili jsme první úplný kalendářní rok provozu nové knihovny 
v novém prostředí. Podle očekávání výrazně vzrostl počet 
registrovaných klientů – téměř na trojnásobek proti poslednímu  
roku v Klementinu. I když jsme nedosáhli projektované kapacity 
počtu návštěv za rok, byly dny, kdy knihovnou prošlo více než 
dva a půl tisíce lidí za den. Co v knihovně našli? Kromě postupně 
rostoucího fondu ve volném výběru, světla, tepla, wifi přístupu 
k internetu snad i další služby. Nepřekvapuje růst zájmu o služby 
rešeršní a referenční: evidentně hraje roli umístění knihovny 
uprostřed kampusu technických škol, totéž se týká reprografických 
služeb. Poněkud překvapil pokles zájmu o výpůjčku z jiných 
knihoven, a to jak z domácích, tak zahraničních: zdá se, že lepší 
přístup k fondu doplněnému navíc o tituly elektronické lépe saturuje 
potřeby našich klientů. Jako přímý důsledek úpravy cen za dodávání 
kopií elektronickou cestou propadl rozsah této služby o více než tři 
čtvrtiny, takže výtěžek pro „autorskou ochrannou organizaci“ je nižší, 
než byl doposud. Naproti tomu dramaticky – téměř na osminásobek 
proti roku 2008 – vzrostlo používání portálu TECH, zřejmě jako cesty 
ke zdrojům v elektronické podobě. Potěšitelný – i když řádově 
mnohem menší – je i zájem o historický fond knihovny, k němuž byl 
v Klementinu přístup jen velmi omezený. Dokončujeme počítačové 
systémy umožňující samoobslužné využívání některých nových 
služeb, za stěnou administrativy nabírají tempo projekty: projekt 
Národní úložiště šedé literatury, který v prosinci hostil mezinárodní 
konferenci, roste i evropská služba e-Books on Demand, využívány 
jsou elektronické verze žádaných skript. V parteru otevřelo své 
poklady společné knihkupectví ČVUT a VŠCHT a začaly námluvy 
o těsnější spolupráci s VŠCHT. Bohužel jsem si jist, že jsem nestihl 
vyjmenovat všechna „nej“. Snažíme se stále přicházet s něčím 
novým, užitečným a jsme vděčni za každý impuls, který nás posune 
zase o kousek k lepší službě.
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Knihovna se v novém prostředí úspěšně rozjela, stala se Místem, 
kam se chodí, kde si studenti i profesoři dávají schůzky, ať velmi 
osobní nebo velmi profesionální, kde se dá vždycky najít něco 
zajímavého, ať to je přednáška, výstava či konference, nová kniha 
nebo časopis anebo jen přístřeší před nepohodou a dobrá káva. 
Doufám, že nikoho neurazím, když zvláštní zmínku věnuji galerii 
NTK, která si za pouhý rok a půl existence vydobyla místo na mapě 
pražských výstavních síní. 

Děkuji všem, kdo ty těžké roky zvládli, byť občas se skřípěním 
zubů, a přičinili se o to, že vedle ceny Grand Prix architektů jsme 
získali i ocenění Knihovna roku. Přál bych knihovně, aby tahle po 
všech stránkách skvěle vybavená instituce byla vnímána jako zcela 
přirozená součást dejvického kampusu a aby další roky běžely 
poněkud hladčeji – ačkoliv vím, že právě v obtížných situacích se 
projeví síla sehraného týmu. 

Martin Svoboda
ředitel
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Služby



Rok 2010, první celý rok provozu NTK. Řečeno suchou řečí čísel: 
nárůst počtu registrovaných zákazníků: 173 %
nárůst počtu návštěvníků: 496 %
nárůst výpůjček: 255 %
nárůst počtu placených rešerší: 200 %.
Nová budova přitahuje a naše služby obstály.

Pro pracovníky oddělení služeb byl rok 2010 přelomový z hlediska 
zavádění nových služeb pro zákazníky NTK a změn pracovních 
postupů. Do června 2010 probíhala intenzivní práce na testování 
nových systémů, jako je platební systém včetně finančního konta 
zákazníka, rezervační systém poplatků v IKS Aleph a testování  
nových verzí Centrální databáze identit. Od 1. 7. 2010 jsou tyto nové 
systémy v provozu a slouží zákazníkům NTK v plné míře.
Nově mohou zákazníci a návštěvníci NTK využít i počítačové terminály 
ve veřejné části knihovny.
Počítačovými terminály, na kterých jsou k dispozici mimo jiné 
i speciální zdroje (e-Kramerius, Firemní monitor, e-normy a další), 
byla v průběhu roku vybavena i studovna časopisů. 
Ve Studovně časopisů zaznamenáváme mírný nárůst v počtu 
zákazníků a návštěvníků. 

Výpůjčky
celkem 103 704 
z toho: prezenční výpůjčky – přílohy k časopisům ve studovně 
časopisů: 70  
 prodloužení: 46 711  
 výpůjčky periodik (vázané svazky + čísla časopisů): 1 277 
 vrácené výpůjčky: 55 524S
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Počet registrovaných zákazníků NTK v centrální databázi zákazníků
celkem  19 573  

z toho:  registrovaných institucí: 38  
studentů: 13 017  
cizinců: 189  
ostatních zákazníků: 6 329 

fyzičtí zákazníci NTK  

v roce 2010

registrovaní  

zákazníci NTK
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V roce 2010 se počet knihoven zaregistro-
vaných v systému Aleph zvýšil o 39 nově 
registrovaných knihoven na 196 knihoven 
využívajících službu.
Reprografické služby na objednávku 
se poskytují z dokumentů fondu NTK 
a z dokumentů opatřených knihovnou 
prostřednictvím MVS. Na pracovišti 
reprografických služeb se zhotovují též 
kopie starých a vzácných tisků s využitím 
digitálních technologií. 

Meziknihovní výpůjční  

služby – výpůjčky z jiných  

knihoven pro zákazníky  

NTK

Oddělení meziknihovních 

výpůjčních služeb poskytuje 

vnitrostátní meziknihovní, 

reprografické a elektronické 

služby. Meziknihovní 

výpůjční služby (MVS) 

jsou poskytovány 

prostřednictvím 

kooperačního systému 

SK ČR. Systém umožňuje 

elektronické objednávání 

výpůjček z fondů jiných 

českých knihoven pro 

uživatele NTK. Oddělení 

MVS přijímá a vyřizuje 

převážně elektronické 

objednávky na výpůjčky 

z fondu NTK z jiných 

českých knihoven.
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Meziknihovní výpůjční  

služby – výpůjčky z NTK  

pro jiné knihovny

reprografické služby
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Elektronické dodávání dokumentů je zajišťováno prostřednictvím 
kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny (VPK). 
Prostřednictvím systému VPK jsou vyřizovány také požadavky 
z on-line zdrojů formou tištěných kopií. Servisní centrum VPK nadále 
spolupracuje se všemi účastnickými knihovnami zapojenými do 
systému VPK. 
Mírný pokles zájmu v roce 2010 zapříčinilo zvýšení ceny služby, 
jež souvisí se zvýšením poplatků správci autorských práv DILIA.
V roce 2010 bylo založeno šestnáct nových smluv se Servisním 
centrem VPK, celkem máme uzavřeno 693 smluv. Do systému VPK 
bylo zadáno celkem 15 320 požadavků, z nichž 4 187 bylo přiřazeno 
Národní technické knihovně.
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Oddělení speciálních služeb 

vyřizuje písemné referenční 

služby a dotazy týkající 

se využití elektronických 

zdrojů. Složitější referenční 

a konzultační služby jsou 

poskytovány u informačního 

pultu ve 3. NP. Tato služba 

zahrnuje poradenské 

služby při vyhledávání 

literatury či informací 

z oblasti techniky 

a aplikovaných přírodních 

věd, doporučení ohledně 

základních rešeršních 

dovedností a práce 

s odbornou literaturou 

(citační etika a práce 

s referenčními manažery). 

Počet zodpovězených písemných referen-
č ních dotazů vzrostl v roce 2010 oproti 
předchozímu roku téměř dvojnásobně. 
S těmito službami souvisí i uživatelská 
podpora v oblasti elektronických zdrojů NTK. 
V roce 2010 jsme uspořádali dva kurzy 
vyhledávání informací pro veřejnost s cílem 
upozornit na bohatou nabídku elektronických 
zdrojů a usnadnění práce s nimi. Na podzim 
roku 2010 se za naší spolupráce s nakla da-

telstvím Emerald uskutečnil seminář Průvodce publikováním ve 
světových odborných časopisech, který se setkal s velkým zájmem 
téměř 90 přihlášených účastníků. Pro odbornou veřejnost –  
– knihovníky akademických a odborných knihoven jsme připravili 
seminář Elektronicky, online, na dosah… e-zdroje pro techniku 
a přírodní vědy, který byl věnován sdílení zkušeností s nákupem 
a zpřístupněním elektronických zdrojů.
Při podpoře informační gramotnosti spolupracujeme i s několika 
středními odbornými školami při přípravě kurzů rešeršních doved-
ností a práce s informačními zdroji.

Počet referenčních dotazů celkem: 255
Počet rešerší celkem: 58
Počet odborných konzultací: 176
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Požadavky na službu MMS zaznamenaly v roce 2009 ohromný 
propad, a to o více než třetinu. V roce 2010 jsme zaznamenali  
už jen mírný pokles. Snížení zájmu o tuto službu je celoevropským  
trendem. Důvody poklesu v NTK spočívají zřejmě ve snížení  
rozpočtu výzkumných institucí, které patří k hlavním uživatelům 
služby MMS. Dalším podstatným důvodem je zřejmě fakt, že  
každým rokem jsou dokumenty dostupnější prostřednictvím 
elektronických zdrojů či databází, a to i na území ČR, proto také 
zřejmě poptávka po dokumentech ze zahraničí klesá.

Požadavky MMS došlé: 5 237
Požadavky MMS vyřízené: 4 681
Požadavky MMS do ČR došlé: 24
Požadavky MMS do ČR vyřízené NTK: 19

počet vyřízených  

požadavků MMS

Mezinárodní meziknihovní 

služba NTK obstarává 

informační materiály 

z oblasti technických 

a aplikovaných přírodních 

věd formou kopií 

článků z periodik nebo 

výpůjček publikací ze 

zahraničních knihoven.
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Fondy



V roce 2010 bylo do fondu NTK získáno
 2 466 knih a 
 954 titulů časopisů.
Další významnou součástí fondu NTK jsou 
speciální informační zdroje, mezi které se řadí 
firemní literatura (patří sem např. adresáře, 

výroční zprávy, výzkumné zprávy, firemní časopisy nebo veletržní 
katalogy). Specifikem firemní literatury je, že je kompletně získávána 
formou darů. 
V roce 2010 bylo získáno do fondu speciálních informačních zdrojů 
 170 dokumentů a 
 231 firemních časopisů. 

Počet přírůstků 2010

Oddělení akvizice NTK 

zajišťuje odbornou 

literaturu z oblasti techniky 

a aplikovaných přírodních 

a společenských věd 

s technikou souvisejících. 

U tuzemské literatury se 

akvizitéři snaží o kompletní 

doplňování dokumentů 

z produkce českého 

trhu a u zahraničních 

dokumentů je snahou 

získávat zásadní tituly od 

renomovaných vydavatelů 

technické literatury. 
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Fond knihovny NTK nevytvářejí pouze akvizitéři, ale i zákazníci NTK, 
kteří mají možnost své návrhy na zakoupení českých i zahraničních 
dokumentů zasílat elektronicky do oddělení akvizice. 
V roce 2010 bylo ze  158 požadavků 
 kladně vyřízeno 149.

Přírůstky podle způsobu  

nabytí
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V roce 2010 pracovníci oddělení jmenně 
zkatalogizovali do fondu NTK 
 2 533 nových přírůstků 
 (+ 758 duplikátů). 
Bibliografické záznamy a záznamy článků 
vznikaly v KIS Aleph verzi 18 a ve formátu 
MARC21. 
Všechny nové bibliografické záznamy jsou 

také opatřeny záhlavím se statusem národní autority. Pracovníci 
oddělení vytvořili v roce 2010 na serveru NK ČR 
 1 168 jmenných, korporativních a geografických autoritních 
záznamů. 

Jmenná katalogizace – nové záznamy 2010
Knihy 1 906
Disertace 54
Výzkumné zprávy 6
Firemní literatura 117
Elektronická média 9
Elektronické knihy (e-book) 377
Duplikáty 758
Časopisy 64
Celkem 3 291

V roce 2010 se oddělení zapojilo do projektu NK ČR „testování 
stahování autorit z Library of Congress“. Analýza půlročního provozu 

Hlavními činnostmi 

Oddělení správy katalogu 

a analytického popisu je 

tvorba bibliografických 

záznamů nových 

přírůstků knih, časopisů, 

e-books a elektronických 

informačních zdrojů 

(CD, DVD); tvorba 

jmenných, korporativních 

a geografických autoritních 

záznamů, redakce 

nebo rekatalogizace 

retrokonvertovaných 

záznamů knihovních 

jednotek z let 

1913–1978 fondu NTK 

a analytický popis článků 

z excerpovaných časopisů.
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ukázala, že projekt je užitečný zejména pro stahování autorit korporací 
a konferencí. 
V rámci projektu „Harmonizace databáze personálních autorit NTK 
se souborem národních autorit NK ČR“ etapa VI se pokračovalo 
v čištění autorských přístupových rejstříků katalogu NTK (více viz 
Projekty a inovace, kapitola VISK).
V roce 2010 bylo zrevidováno celkem 
 14 525 bibliografických záznamů včetně oprav a doplňování 
jednotkových částí bibliografických záznamů.

Revize záznamů elektronického katalogu 2009 2010
Knihy 4 965 13 034
Časopisy 2 100 1 491

Posílání nových i retrokonvertovaných záznamů NTK do Souborného 
katalogu ČR pokračovalo v týdenních dávkách a naše záznamy jsou 
trvale hodnoceny jako velmi dobré. 

Analytický popis vybraných článků z časopisů přírodních a technic-
kých věd – v roce 2010 naši „analytici“ vytvořili a poslali do 
Kooperačního systému článkové bibliografie – KOSABi v NK ČR 
 3 517 záznamů z 56 excerpovaných časopisů.
Kompletní databáze NTK obsahovala k 31. 12. 2010 
 53 878 analytických záznamů. 

Analytický popis 2009 2010
ANL (celkem všech záznamů) 50 361 53 878
Celkem všech záznamů/rok 3 268 3 517
Jmenné autoritní záznamy nové 20 12
Jmenné autoritní záznamy stažené 1 244 1 376
PREFIXY pro čárové kódy knihovnám 325 159
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Oddělení revize fondu zahájilo revizní rok kontrolou tištěných norem 
umístěných v 5. NP. Revize tištěných norem probíhala v období 
od ledna do června, během této doby prošlo revizí 38 556 norem. 
Zjištěné chyby opravovali revizoři v databázi norem ihned po nalezení.

V rámci revize tištěných norem bylo vytvořeno 
  114 nových záznamů v databázi norem,
 opraveno 
  486 chybných záznamů,
 zjištěno 
  188 definitivních ztrát.

Tištěné normy  

(leden–červen 2010, kj)

Zdroj: Dílčí revizní  

protokoly NTKR
ev

iz
e 

fo
n

d
ů

26  VZ NTK 2010 fondy



Po dokončení kontroly tištěných norem byla zahájena revize knih 
staré signatury II 120 000 – II 159 986 a II 241 004 – II 275 689. Celkem 
bylo v tomto rozpětí signatur zrevidováno 
 36 458 knihovních jednotek.

Při revizi knih staré signatury bylo vytvořeno 
  559 nových katalogizačních záznamů,
 odstraněno 
  2 111 duplicitních záznamů,
 opraveno 
  996 záznamů a
  3 515 knižních jednotek. 

V roce 2010 bylo zrevidováno celkem 
 75 014 knihovních jednotek. 

Výstupy revize knih staré 

signatury (červenec– 

–prosinec 2010, kj)

Zdroj: Dílčí revizní  

protokoly NTK
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Referát pokračuje v systematické obsahové prověrce monografií 
a po svém rozšíření v roce 2010 začal pracovat také na systematické 
obsahové prověrce periodik NTK. Pro obsahovou prověrku periodik 
byla vypracována koncepce v souladu s metodickými postupy pro 
obsahovou prověrku fondů z roku 2005.
Byla vypracována metodika pro systematickou obsahovou prověrku 
a začalo se podle ní pracovat. 
Celkem bylo k vyřazení navrženo
 175 titulů časopisů.

Výstupy práce na 

aktualizaci údajů časopisů 

v SK ČR 

Zdroj: OPF, 2010O
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Při nabídkové povinnosti vyřazených dokumentů se intenzivně rozvíjí 
kooperace s knihovnami ČVUT a VŠCHT, dále se také prohlubuje 
spolupráce s vytipovanými pracovišti knihoven ČR.

Úbytky knihovních jednotek 

(2010)

Zdroj: OPF, 2010
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Ve volném výběru se v NTK nacházejí 
periodika od roku 1976 a monografie 
od roku 1978 až po nejnovější přírůstky. 
Oddělení správy autoritních souborů během 

celého roku ve spolupráci s brigádníky a stážisty zpracovávalo 
a vyskladňovalo dokumenty do volného výběru
 (cca 1 140 seznamů = 114 000 dokumentů).
V roce 2010 se oddělení kromě průběžného zpracovávání nových 
přírůstků zaměřilo především na revizi dokumentů ve volném výběru.

Oddělení správy autoritních 

souborů zpracovává 

dokumenty z věcného 

hlediska (MDT, Konspekt, 

PSH, klíčová slova). Od  

roku 2006 se dokumentům, 

které byly určené pro 

volný výběr v nové budově 

v Dejvicích, přiděluje 

také klasifikace LCC 

(Library of Congress 

Classification), podle níž 

jsou dokumenty nyní řazeny. 
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Kontrola a opravy klasifikace dokumentů z automatické indexace 
probíhala průběžně celý rok, tímto způsobem se kontrolovaly 
především periodika a pokračující zdroje, které čekaly na vyskladnění 
do volného výběru. 
Revize dokumentů pomocí RFID asistentů probíhá od října 2010. 
Udržovat správné řazení dokumentů ve volném výběru je každodenní 
náročný proces, na němž se podílí několik oddělení NTK. Oddělení 
správy autoritních souborů realizuje tuto kontrolu na základě 
generování chybových protokolů, vzniklých porovnáním načtených 
dat z asistentů RFID a dat z knihovnického systému Aleph. 
Ke konci roku 2010 bylo tímto způsobem zkontrolováno a opraveno
 208 regálů.

klasifikace LCC
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Fond byl bez újmy přestěhován do 3. PP, do vyhrazené části podlaží 
oddělené klecí. Byla provedena revize jádra historického fondu. 
Drobnými restaurátorskými opravami prošlo
 128 svazků starých a vzácných tisků, 
 206 ohrožených exemplářů bylo uloženo do ochranných krabic 
z archivní lepenky.
V roce 2010 bylo digitalizováno 
 25 titulů v rámci mezinárodního projektu EOD 
 + 8 dalších titulů (celkem 33 titulů) pro různé účely, které potom 
byly uloženy v systému Kramerius a na webu NTK.
V projektu Kramerius bylo vytipováno 214 děl, která na základě 
replikační smlouvy můžeme zpřístupnit na webu NTK. Díky tomu 
bude na techlib.cz zpřístupněno 
 214 + 33 titulů, 
 celkem 247 titulů 
Pro katalog OPAC byla provedena digitalizace titulních listů 
a vzácných ilustrací
 (pro 329 záznamů).

Přírůstky nákup, dary, převedení:
 48 exemplářů bylo zakoupeno,
 124 obdržela NTK darem. 
Převedení exemplářů z fondu NTK do historického fondu: 
 2 staré tisky 
 2 645 svazků vzácných tisků
 2 250 svazků seriálůH
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Celkem přírůstků: 5 069 svazků.
V roce 2010 bylo přiděleno 
 387 přírůstkových čísel (vytvořen záznam, přidělena signatura).
Historický fond NTK a služba EOD byly prezentovány kromě rozhlasu 
a tištěných médií i např. na výstavě Roztočte pípy! 

Výpůjčky starých a vzácných tisků z historického fondu a prezenčního 
fondu NTK v roce 2010:
Staré a vzácné tisky:
 expedovaných titulů 321
 uskutečněných návštěv 443
Prezenční fond NTK:
 expedovaných titulů 921
 návštěv 724
 interní výpůjčky:
 expedovaných titulů 403
 celkový počet návštěvníků badatelny: 1 167
 celkový počet výpůjček: 1 645
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Oddělení ochrany fondu zajišťuje především vazbu periodik, dále 
opravy a převazby poškozených dokumentů, vázání učebních  
textů po provedené digitalizaci, restaurování a konzervaci vzácných 
tisků z historického fondu NTK.
V roce 2010 pracovníci oddělení ochrany fondů připravili ke 
knihařskému zpracování
 1 536 titulů periodik z roku 2009.
Znamená to 
 5 596 zpracovaných knihovních jednotek. 
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Statistický přehled za rok 2010
Periodika – počet zpracovaných titulů 1 536
Nové přírůstky – knihovní jednotky prošlé linkou zpracování 5 596
Převazba poškozených dokumentů z fondu NTK 
v knihařských dílnách

437

Drobné ambulantní opravy v NTK 529
Vazba učebních textů po digitalizaci 487
Restaurování, čištění a konzervace historického fondu NTK 121

Ve volně přístupném fondu NTK byl zaznamenán značný nárůst 
poškozených dokumentů v porovnání s obdobím, kdy byly fondy 
uloženy ve skladech nepřístupných veřejnosti (STK). Tento nárůst  
činí 40 % (viz graf). 

Digitalizace učebních textů
K digitalizaci učebních textů bylo připraveno 
 487 knihovních jednotek, následně svázáno v knihařských 
dílnách, náležitě zpracováno a uloženo do volného výběru. Pro  
referát historického fondu byly konzervovány a restaurovány vzácné 
tisky, vyčištěny a renovovány byly také historické mapy. 
Zrestaurováno bylo 
 121 knihovních jednotek. 
Celkové náklady na vazbu, opravu a restaurátorské práce dokumentů 
činily 
 1,132 tis. Kč. 
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Projekty 
a inovace





V roce 2010 pokračoval v práci tým odboru inovací a projektů. 
Jedním z významných úkolů bylo zpracování projektu Efektivní 
informační služby pro veřejnost a státní správu, který byl 
úspěšně podán do Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, v prioritní ose Veřejná správa a veřejné služby. 
Cílem projektu je rozvoj obecně přijatelného, transparentního 
a funkčního mechanismu veřejných informačních služeb 
poskytovaných NTK. Umožňuje posílit kvalitu řízení a strate-
gické plánování organizace, která se v předchozích letech 
soustředila na výstavbu nové budovy a zahájení provozu a jež 
se nyní potřebuje zaměřit na posílení a rozvoj kvality řízení 
a strategické plánování. Je nutné analyzovat potenciál  
NTK v systému veřejných knihovních služeb, jehož posílení  
je i jedním z principů Koncepce rozvoje knihoven 2011–2014. 
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci NTK, význam 
projektu je však v celkovém posílení a zefektivnění knihovních 
služeb v resortu MŠMT. Projekt byl schválen v závěru roku 2010, 
jeho realizace se předpokládá v 2. čtvrtletí roku 2011. 
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Projekt NTK předložila do soutěže MŠMT (program 
INFOZ) v červenci roku 2009. V jeho rámci byl na období 
1. 10. 2009 – 31. 12. 2011 podpořen konsorcionální přístup 
k informačním zdrojům nakladatelství Elsevier Science 
(Science Direct a Scopus), Springer Verlag a Wiley and 
Sons.
Uznané náklady projektu v položce zpřístupněných 
zdrojů jsou tvořeny dotací na celokonsorcionální platby 
a vkladem jednotlivých členských institucí, které jsou 
vázány i v platných licenčních smlouvách. Základním 
ukazatelem efektivity vynaložených prostředků jsou 
statistické údaje o využívání nakoupených zdrojů. V roce 
2010 bylo celým konsorciem staženo 1 956 611 plných 
textů článků nakladatelství Elsevier Science, 539 607 
článků nakladatelství Wiley, 308 476 plných textů článků 
časopisů nakladatelství Springer, 102 182 kapitol knih 
nakladatelství Springer a konsorciem bylo uskutečněno 
126 731 sessions ze 34 196 aktivních IP adres, 62 035 
aktivními uživateli. 
Průměrná cena staženého článku činila v roce 2010 
v rámci konsorcií NTK 62,– Kč.
Podrobnější informace o průběhu řešení jsou uvedeny 
na veřejně přístupných stránkách projektu na adrese 
http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje 
-konsorcia-ntk/.
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Harmonizace databáze personálních autorit NTK 
se souborem národních autorit NK ČR (VISK 9)
V rámci projektu „Harmonizace databáze personálních autorit NTK 
se souborem národních autorit NK ČR – etapa VI“ jsme v roce 2010 
pokračovali v čištění autorských přístupových rejstříků katalogu 
NTK. Bylo zkontrolováno 9 899 rejstříkových položek, vytvořeno 
101 autoritních záznamů a staženo 553 autoritních záznamů. Přidělená 
částka 70 000,– Kč byla beze zbytku vyčerpána.

Oborová brána TECH (VISK 8B „Zpřístupnění 
informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné 
informační brány“)
http://tech.jib.cz/

Oborová brána TECH nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné 
prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, 
databáze, odborně zaměřené portály), zákazníci NTK mohou po 
přihlášení vyhledávat i v placených databázích.
V roce 2010 došlo v provozu Oborové brány TECH k některým 
inovacím. Byl upgradován editační systém, což umožnilo lepší 
možnosti správy portálu TECH (například automatické zamykání 
a odemykání objektů, verzování objektů, vylepšené možnosti 
napojení na autentizační systémy, vylepšené možnosti rešerší atd.). 
Upravena byla také Databáze volných zdrojů v prostředí WWW, 
byla zdokonalena evidence v tomto adresáři, vytvořena editační 
maska strukturovaných polí, a tím rozšířeny možnosti vyhledávání 
v této databázi. V

IS
K
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Využití brány TECH neustále narůstá, jak dokládají statistická data 
z roku 2010. Došlo sice k poklesu nových uživatelů, ale postupně se 
zvyšuje počet stálých uživatelů. 
Také stále pokračuje tendence nárůstu využívání Metalibu, tedy 
záložky Vyhledavač v Oborové bráně TECH. To potvrzuje především 

Počet vyhledávání 

v Oborové bráně  

TECH 

(zdroj: vnitřní  

statistiky Metalib)

Srovnání průběhu  

návštěv  

a návštěvníků 2010

(zdroj: Google Analytics)
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zvyšující se počet vyhledávání a využívání zdrojů (Clickthroughs), 
celkový provoz vzrostl několikanásobně. Za rok 2010 jsme 
zaznamenali 599 nových registrací (tedy aktivace vlastního konta 
ve Vyhledávači TECHu).

Protože je provoz CMS systému Plone Oborové brány TECH 
finančně zajišťován z prostředků programu VISK 8B „Zpřístupnění 
informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány“, 
žádali jsme o sumu na tento provoz i v roce 2010. Požadavek 
na dotaci jsme navýšili o prostředky na zdokonalení systému 
Plone, evidenci volně dostupných zdrojů www a na propagaci 
brány. V posledním čtvrtletí roku 2010 byla připravena nová verze 
redakčního systému Plone (verze 3), která zajistí pokročilejší funkce 
editoru a lepší kompatibilitu s nejnovějšími verzemi prohlížečů. 
V Databázi volně dostupných zdrojů byla vytvořena editační maska 
strukturovaných polí, a tím rozšířeny možnosti vyhledávání v této 
databázi. Byly provedeny také práce, které umožní export dat z tohoto 
adresáře do formátu CVS. V rámci projektu vznikla brožura „Jak 
vyhledávat v TECH“, která bude uživatelům distribuována na počátku 
roku 2011. Dotace 51 000 Kč byla udělena a vyčerpána ve výši 
50 837 Kč. Vlastní vklad NTK do tohoto projektu činil 26 000 Kč.

Moderní informační a komunikační technologie 
v knihovnictví 2010 (VISK 2)
Žádost NTK o finanční dotaci z program Ministerstva kultury ČR 
„Veřejné informační služby knihoven“, podprogramu „Mimoškolní 
vzdělávání knihovníků“ (VISK 2) byla opět úspěšná, uspořádali jsme 
celkem deset seminářů s aktuální problematikou – Elektronické 
dodávání dokumentů, Searching Session NTK 2010, Shibboleth 
v praxi, Elektronické sociální sítě a v rámci počtu i cyklus čtyř 
navazujících seminářů (Digitální strategie knihoven), a to vše pro 251 
účastníků ze 75 veřejně přístupných knihoven.
V souladu s projektem byla dotace ve výši 32 000,– Kč využita 
výhradně na honoráře (20 lektorů, 80 odučených hodin, 400,– Kč 
za hodinu).
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Všechny akce byly avizovány v přehledu knihovnických akcí na 
adrese: http://www.techlib.cz/, resp. http://old.stk.cz/Akce/, 
programy včetně on-line přihlášek byly průběžně k dispozici na 
adrese: http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vzdelavaci-centrum/
odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/.
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Nejvýznamnějším krokem ve vývoji softwarového zabezpečení 
NTK byla realizace komplexního systému služeb. Jádrem 
systému je systém správy identit, Aleph je jedním z napojených 
softwarů. Unikátním řešením došlo i k napojení na platební 
systém, který umožňuje čerpání peněz za služby (zpozdné, 
registrační poplatek, úhrada za ztrátu knihy), aniž by bylo 
nutné manipulovat s hotovostí. Kvalitu řešení prověřil i upgrade 
systému Aleph na verzi 20. V rámci vývoje je průběžně 
testována možnost napojení Aleph na open source VuFind. 
Díky intenzivní spolupráci s dodavatelem RFID systému 
Bibliotheca, firmou Cosmotron, se podařilo odstranit provozní 
problémy v chodu systému. Novinkou bylo zprovoznění 
funkcionality GateTracker, která monitoruje průchody bezpeč-
nost ními branami. Po odladění a koordinaci s kamerovým 
bezpečnostním systémem došlo k výraznému zvýšení ochrany 
fondu. Poté, co si Ústřední knihovna ČVUT pořídila RFID systém 
firmy 3M, došlo k nastavení kompatibility v oblasti zastřežení. 
Bohužel neexistence integrovaného knihovního systému 
s jedinou administrativní bází neumožňuje plné propojení 
systémů, např. na úrovni možnosti využívání samoobslužných 
výpůjčních automatů nebo vracečky. V průběhu roku byla 
zprovozněna linka automatické revize pomocí digitálních 
asistentů RFID. I to přispělo k téměř nulovému problému 
hledání chybně zařazených knih ve volně přístupném fondu 
NTK. Do této aktivity je zapojeno cca 30 pracovníků NTK, 
zejména odboru 4, proces bylo nutné odladit nejen z techno lo-
gického, ale zejména procesního hlediska. Na závěru roku 2010 
se však jednalo o rutinní provoz. Po
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V roce 2010 byl zahájen rutinní provoz pilotního řešení Národního 
úložiště šedé literatury (NUŠL). Centrální vyhledávací rozhraní 
NUŠL je dostupné na doméně www.nusl.cz, na konci roku 2010 
vyhledávalo ve více než 50 tisících záznamů. Digitální repozitář NUŠL 
v systému CDS Invenio sloužící k dlouhodobé archivaci a zpřístupnění 
dat je dostupný z http://invenio.ntkcz.cz/, na konci roku 2010 
obsahoval přes 40 tisíc záznamů. Bylo uzavřeno 14 licenčních 
smluv s ústavy AV ČR, dále Knihovnou AV ČR, Centrem pro výzkum 
veřejného mínění a Národní lékařskou knihovnou. Byla vydána 
publikace s názvem Repozitáře šedé literatury, na níž se podílelo pět 
externích autorů a čtyři autoři z NTK. Publikace vyšla v listopadu 
2010 v české i anglické verzi, v tištěné i elektronické verzi. Průběžně 
byly publikovány nové informace z projektu i o šedé literatuře na 
českých i anglických webových stránkách projektu (http://nusl.
techlib.cz/ a http://nrgl.techlib.cz/). NTK se stala od února 2010 
institucionálním členem mezinárodní organizace pro šedou literaturu 
organizace GreyNet. V NTK proběhl 8. prosince 2010 třetí ročník 
Semináře pro zpřístupňování šedé literatury. NTK se účastnila vývoje 
a testování nové platformy pro evropskou šedou literaturu OpenGrey, 
která byla poprvé představena na mezinárodní konferenci GL12.
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V roce 2010 bylo naskenováno celkem 698 titulů skript (ve formátech 
TIF a PDF), 598 skript prošlo zpracováním OCR (TXT). K 31. 12. 2010 
bylo v systému Kramerius 592 titulů digitalizovaných skript. Ve 
studovně časopisů NTK bylo zprovozněno šest zabezpečených 
terminálů, které zpřístupňují digitalizované učební texty a další tituly 
chráněné autorským zákonem. Díla, která nejsou chráněna autorským 
zákonem, byla zpřístupněna na 160 počítačích a 44 kioscích v budově 
NTK. Zpřístupnění digitalizovaných materiálů v NTK odpovídá 
právní expertíze z roku 2009, která byla za tímto účelem zpracována. 
Průběžně probíhalo doplnění záznamů o digitalizovaných titulech NTK 
v Registru digitalizace.
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V roce 2010 byl spuštěn testovací provoz institucionálního repozitáře 
NTK v systému CDS Invenio, z kterého budou přebírány veřejné 
dokumenty do Národního úložiště šedé literatury. NTK se také 
zapojila do Open Access aktivit a poprvé se účastnila Open Access 
Week. 
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Ve dnech 6. – 7. prosince 2010 proběhl v NTK 12. ročník International 
Conference on Grey Literature s podnázvem Transparency in 
Grey Literature. Konference se zúčastnilo 84 odborníků z dvanácti 
zemí, byla rozdělena do pěti bloků o osmnácti prezentacích a bylo 
představeno jedenáct posterů.
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NTK je zapojena do projektu eBooks on Demand – A Euro-
pean Library Network od roku 2009. Prostřednictvím 
služby Elektronické knihy na objednávku (EOD) nabízí 
NTK ze svého knihovního fondu digitalizaci knih vydaných 
v letech 1500–1910 na objednávku zákazníka. 
V únoru 2010 došlo k oficiálnímu spuštění služby EOD, 
do konce roku 2010 bylo digitalizováno 27 knih.

Služba EOD byla prezentována v českých knihovnických 
periodicích (Ikaros, Inflow) a na konferencích (INFORUM 
2010 – květen, Praha; Knihovny současnosti 2010 – září, 
Seč u Chrudimi; Archivy, knihovny, muzea v digitálním 
světě – prosinec, Praha). Dále byly osloveny vybrané 
paměťové instituce s nabídkou zapojení se do Evropské 
knihovní sítě. Na základě toho s NTK navázaly spolupráci 
Knihovna Divadelního ústavu a Národní lékařská knihovna, 
z jejichž fondů je nyní možné objednat digitalizaci 
historických knih v rámci EOD.
Úkolem NTK v projektu je uspořádat alespoň jeden tzv. 
„Open day“ ročně. V roce 2010 se NTK zapojila do 
celostátní akce Březen – měsíc čtenářů, kde ve dvou 
přednáškových dnech s tématem digitalizace představila 
kromě historického fondu NTK také službu EOD.  
Den otevřených dveří jako takový proběhl 10. prosince,  
kdy u příležitosti první výstavy knih z historického  
fondu NTK bylo digitalizováno pomocí služby EOD 22 knih 
z oblasti pivovarnictví (e-knihy budou zpřístupněny 
veřejnosti v Systému Kramerius). P
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V roce 2010 byl kladen důraz na propagaci a šíření informací o službě 
EOD mezi odbornou i širokou veřejností také mimo výše zmíněné 
akce. NTK informovala o EOD formou tiskových zpráv a propagačních 
materiálů (záložky, letáčky historického fondu, plakáty, pivní tácky – 
– zhotovené pro výstavu o pivovarnictví). Aktuální informace o službě 
EOD jsou zveřejněny na http://eod.techlib.cz/, sociální síti Facebook, 
Wikipedii, účtu www.slideshare.net. EOD e-knihy byly předváděny 
na čtečkách elektronických knih zapůjčených v NTK. 
NTK zajistila účast svých pracovníků na dvou workshopech 
pořádaných koordinátorem sítě EOD v Bratislavě a v Lublani.
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Služby komerčního linkovacího serveru SFX, nadstavby nad 
knihovnických systémem Aleph, který umožňuje rychlý vstup  
do elektronické verze dokumentu, dosáhly významně vyšších  
parametrů než v předchozích letech. Ty lze přičítat zkvalitnění 
grafického rozhraní katalogu NTK, průběžným inovacím v nastavení 
služby SFX i propagačním aktivitám. V roce 2010 byl zaznamenán 
téměř čtyřicetiprocentní nárůst v četnosti požadavků na službu, 
a zároveň více než sedmdesátiprocentní nárůst využití služby  
pro vstup do plného textu. Vzhledem k tomu, že tato funkce je 
základním parametrem služby, lze konstatovat, že návštěvníci 
katalogu NTK tuto službu využívají pravidelně a v souladu s jejím 
hlavním účelem.
V rámci vývoje nových typů služeb NTK byla zprovozněna služba 
LibX. Tato služba umožňuje simultánní vyhledávání v Google 
a v katalogu NTK. Instalací služby LibX došlo také ke zkvalitnění 
virtuálních i fyzických referenčních služeb NTK, kdy na principu 
vyhledávání v jediném rozhraní získá uživatel i možnost  
získání informací, zda se k dané problematice nachází ve fondu  
NTK relevantní dokument. 
Další novou službou nabízenou uživatelům nad katalogem NTK  
je služba citačního manažeru Zotero. Tato služba je určena 
především uživatelům z řad akademické obce, umožňuje  
ukládání elektronických textů do osobního prostoru, jejich 
organizování a automatizované generování bibliografických citací. 

S
FX

 (
S

p
ec

ia
l E

ff
ec

ts
), 

Li
bX

, Z
o

te
ro

52  VZ NTK 2010 projekty a inovace



V rutinním provozu jsou na úložiště NTK ukládána archivní data 
licence Springer Link a ScienceDirect. V rámci zpřístupnění archivů 
oprávněným knihovnám byla provedena revize záznamů titulů 
v souborném katalogu VPK. Dále byla provedena revize záznamů 
institucí v databázi účastníků VPK, aby bylo možné nastavit oprávnění 
vstupu do archivních záznamů. V roce 2011 je nutné doplnit 
organizační otázky týkající se detailů provozu archivu, především 
poskytování meziknihovních služeb nad rámec účastníků  
konsorcia. Všechny kroky týkající se archivu jsou konzultovány 
s radou projektu Elektronické informační zdroje z oblasti technických 
a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003).
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Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem 
PSH v Národní technické knihovně a jeho údržba probíhá  
v prostředí softwaru Aleph 500 ver. 20. PSH je pro knihovny  
dostupný v autoritním formátu MARC 21 a datovém modelu SKOS 
(Simple Knowledge Organization System). V roce 2010 byl PSH  
nově implementován do systému Knihovny Bankovního institutu 
vysoká škola (BIVŠ). 
Referát PSH se v roce 2010 zabýval aktualizací verze PSH 2.1. 
Polytematický strukturovaný heslář byl prezentován na několika 
konferencích (Inforum, WebExpo, Knihovny současnosti 2010, 
Mezinárodní konference o šedé literatuře) a semináři Co se  
skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010.  
Rovněž byl publikován článek v časopise Knihovna (Vliv 
trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického 
strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně). Nově  
má PSH článek v anglické Wikipedii.
V prosinci 2010 zorganizovali pracovníci referátu PSH 11. zasedání 
Rady pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře,  
která je poradním orgánem ředitele NTK. Rada pro koordinaci PSH  
se vyjadřuje k problematice hesláře, případně doporučuje nová 
řešení na zdokonalení PSH a způsoby jeho využití.
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V roce 2010 využilo příležitosti získat praxi v Národní technické 
knihovně 35 studentů vysokých, vyšších odborných a středních 
škol. Nejvíce stážistů přišlo ze škol poskytujících vzdělání 
v knihovnických a informačně-vědních oborech (např. Ústav 
informačních studií a knihovnictví FF UK, Vyšší odborná  
škola informačních služeb v Praze), ale přivítali jsme i studenty 
z neknihovnických škol (Fakulta elektrotechnická ČVUT,  
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ulici).  
Velký zájem o stáže v NTK měli i studenti mimopražských  
škol (Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity 
v Opavě, Střední odborná škola Luhačovice). Potěšující je fakt, 
že kromě studentů, kteří měli praxi předepsanou povinně 
v rámci svého studia, se hlásili i studenti, kteří na stáž chodili 
dobrovolně a bezplatně ve svém volném čase. Průměrná  
stáž trvala dva až tři týdny, výjimkou ovšem nebyly ani stáže 
trvající dva až tři měsíce, během kterých se studenti 
seznamovali s chodem knihovny a jejími jednotlivými 
odděleními, vyskladňovali časopisecký fond do volného výběru, 
zúčastňovali se odborných seminářů a konferencí, které 
knihovna pořádala, a věnovali se dalším odborným činnostem 
podle svého studijního zaměření a podle potřeb knihovny. 
Někteří stážisté využili nabyté zkušenosti při psaní 
absolventských, diplomových a jiných školních prací.
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Spolupráce  
s organizacemi 
a systémy





NTK pokračovala v kooperačních aktivitách minulého období, 
především v mezinárodní spolupráci v rámci sítě ISSN. Vedle ISSN 
je NTK i nadále členem mezinárodních asociací IATUL (Mezinárodní 
asociace knihoven technických univerzit), LIBER (Asociace 
evropských vědeckých a odborných knihoven), ASLIB (Asociace pro 
řízení informací), IGeLU (Mezinárodní skupina uživatelů Ex Libris) 
a nově též GreyNet (mezinárodní organizace pro šedou literaturu).

ISSN
http://www.techlib.cz/cs/295-issn/

Většina odborných aktivit sítě ISSN se i v roce 2010 točila kolem 
elektronických zdrojů: byla přijata pravidla pro přidělování ISSN 
integrujícím pokračujícím zdrojům a v souvislosti s všudypřítomnou 
digitalizací byly rozpracovány zásady přidělování ISSN elektronickým 
archivům.
České národní středisko ISSN v roce 2010 do mezinárodního systému 
přispívalo svými záznamy v pravidelných týdenních intervalech. 
Přidělilo 499 nových ISSN, do mezinárodního Registru poslalo 
463 nových záznamů a 7 887 aktualizací. Celkový počet záznamů 
v České národní bázi ISSN přesáhl 11 000 záznamů. V oblasti 
elektronických pokračujících zdrojů středisko zaznamenalo vzrůstající 
zájem vydavatelů odborných recenzovaných časopisů o přidělení 
ISSN jejich online verzím, případně časopisům, které vydávají pouze 
elektronicky.
Pravidelné zasedání ředitelů národních středisek se v říjnu 2010 
konalo v Britské knihovně v Boston Spa. Setkání se zúčastnil ředitel 
střediska ISSN, PhDr. Jan Bayer, CSc. S
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LIBER
V dubnu 2010 se bienální konference Skupiny LIBER pro architekturu 
(LAG – LIBER Architecture Group) v Madridu zúčastnil ředitel NTK, 
Ing. Martin Svoboda, který zde byl přijat za člena. Další jednání 
skupiny se proto mohlo konat v listopadu 2010 v Národní technické 
knihovně, která bude hostit i zasedání v roce 2011 a konferenci v roce 
2012.
Výroční konference LIBER, která se konala na rozhraní června 
a července 2010 v Århusu (Dánsko), se společně s Ing. Martinem 
Svobodou zúčastnila Mgr. Iveta Fürstová, která zde prostřednictvím 
posteru prezentovala projekt Národní úložiště šedé literatury (NUŠL).

IGeLU
Na konferenci IgeLU, která se konala od 30. září do 1. října 2010 
v belgickém Gentu, reprezentoval NTK Mgr. Jan Kolátor. Na 
konferenci spolu s dalšími účastníky z ČR pomáhal s vyjednáváním 
cenové politiky nastavené firmou Exlibris vzhledem ke knihovnám 
v ČR. Dále zde byl dohodnut a naplánován přechod NTK na vyšší 
verzi Aleph a předběžně dohodnuty termíny a personální zajištění 
podpory tohoto přechodu ze strany firmy Multidata.

GreyNet
Ve dnech 6. a 7. prosince 2010 byla NTK jako čerstvý člen GreyNet 
hostitelem konference GL12 – mezinárodní konference o šedé 
literatuře. Knihovnu zde zastupovala PhDr. Petra Pejšová. Pořádání 
této akce bylo výrazem mezinárodního uznání pokroku, kterého 
NTK dosáhla v oblasti budování systému šedé literatury, jmenovitě 
národního úložiště šedé literatury NUŠL. Pokračuje asimilace NUŠL 
s evropskou databází šedé literatury, nyní pod názvem OpenGrey.

EUNIS-CZ
Cílem EUNIS-CZ, jehož je NTK dlouholetým členem, je podpora 
v zavádění, rozvoji, řízení a využívání informačních systémů  
ve vzdělávacích a akademických institucích, která se uskutečňuje 
výměnou znalostí a zkušeností odborníků na informační systémy, 
prosazováním společných stanovisek, spoluprací s dodavateli 
informační techniky a informačních technologií a stykem 
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s partnerskými zahraničními organizacemi. EUNIS-CZ je kolektivním 
členem Evropské organizace pro univerzitní systémy EUNIS 
(European University Information Systems). EUNIS-CZ uspořádal 
v roce 2010 celkem pět odborných akcí v oblasti informatiky, 
alternativních metod výuky, informačních technologií, e-learningu 
a IT.
Členství NTK v EUNIS umožnilo získat slevu na produkty Oracle, 
uzavřena byla rámcová smlouva o spolupráci s firmou Servodata, 
a. s., na produkty Corel. NTK využila kontakty v EUNIS k získání 
informací o potřebách vysokých škol v oblasti knihovních služeb 
a s provozem ekonomických softwarů. Bližší informace o EUNIS-CZ 
a výroční zpráva 2010 jsou k dispozici na adrese 
http://www.eunis.cz/.
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Předpokládaný pokles zájmu návštěvníků o NTK v druhém roce 
provozu se nakonec nekonal. Budova stále přitahuje velké množství 
zájemců (v roce 2010 proběhlo 309 exkurzí), interiéry knihovny rádi 
využívají filmaři i fotografové, velmi vytížené jsou i komerčně 
pronajímané prostory, řada akcí se do NTK vrací, mnoho nových 
přibývá.
Koncept knihovny jako místa, které nabízí více než „jen“ tradiční 
knihovnické a informační služby, se osvědčil. Samozřejmostí je 
spolupráce na vzdělávacích aktivitách ČVUT a VŠCHT i vzdělávací 
aktivity vlastní; zájmu návštěvnickému i mediálnímu se těší Galerie 
NTK a jí pořádané výstavy, prostory knihovny hostí i koncerty, 
módní přehlídky, pravidelné filmové projekce z cyklu Máte právo 
vědět (v rámci festivalu Jeden svět pořádaného organizací Člověk 
v tísni)…
Jako připomínku otevření budovy NTK v Dejvicích uspořádala 
Národní technická knihovna v září konferenci Knowledge, Research 
and Education (KRE).
Při stávajícím personálním zabezpečení všech výše zmíněných aktivit 
se ukázalo jako nezbytné formalizovat pracovní postupy s nimi 
spojené, pomohlo i vytvoření a spuštění rezervačního systému.  
Nově v oddělení vzniklo jednočlenné audiovizuální pracoviště.

V číslech vypadal rok 2010 takto:

Pronájmy a ostatní
V rámci konferenčních služeb (krátkodobé pronájmy, kulturně-spole-
čenské akce, přednášky, projekce…) bylo pronajato a zorganizováno:  M
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194 akcí 
s celkovým příjmem: 2 367 000 Kč 
a přidruženými službami za 184 758 Kč.
Dalších 70 akcí/pronájmů bylo zorganizováno ve spolupráci s různými 
organizacemi (VŠCHT, ČVUT, ÚK ČVUT, Foibos, AV, Archiweek, …).
Příjmy z fotografování a filmování: 113 000 Kč
příjmy z dlouhodobých pronájmů: 61 000 Kč

Výstavy
vlastní nebo autorské výstavy: 4 
spolupráce na výstavách (kurátorsky, organizačně a produkčně): 13
Výstavy umístěné v Galerii a v parteru knihovny (sledované výstavy) 
zhlédlo 38 000 návštěvníků.

Komentované prohlídky
počet účastníků: 6 225 
počet exkurzí: 309

Vzdělávací akce
Celkový počet vzdělávacích akcí: 248 
počet odučených hodin: 572
počet účastníků: 2 197
Vzdělávacími akcemi prošlo celkem: 3 918 osob (včetně lektorů)
(včetně výuky v rámci VISK 2 („mimoškolní vzdělávání knihovníků“) 
– 80 odučených hodin, 20 lektorů, 251 účastníků ze 75 veřejně 
přístupných knihoven a školení KIP (interní vzdělávání zaměstnanců 
NTK) – 28 pondělků za účasti celkem 809 osob a 37 ostatních školení)
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Současně s otevřením Národní technické knihovny 9. 9. 2009 byla 
zahájena také činnost Galerie NTK. Během roku 2010 v galerii 
proběhla řada výstav zaměřených na propojení současného umění, 
vědy a technologií. Galerie NTK sama o sobě připravila tři  
skupinové přehlídky s mezinárodní účastí: „Limity těla“ – výstavu 
zabývající se vztahem lidského fyzična a nových technologií, 
„Fenomén hra“ – výstavu tematizující herní aspekty sociálních jevů 
a „Stíny minulých utopií“ – výstavu o vztahu architektury a ideologie. 
S velkým diváckým úspěchem se setkala výstava „Slavné české  
vily Čech, Moravy a Slezska“, kterou připravilo vydavatelství Foibos. 
Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů 
uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v galerii a parteru 
NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury 
ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní 
výstavy. Expozice „Prolomit prostor“ představila výběr deseti 
nejvýznamnějších scénografických realizací poslední doby. Výstava 
„Za všedností“ velmi detailním způsobem zpracovala téma 
architektury evropských divadelních budov. Festival Archiweek 
přinesl do Galerie NTK výstavu „Centrální osa Pekingu“. 
Parter hostil výstavu „Mladý obal“ – soutěž začínajících designérů. 
Jednotlivé výstavy v parteru i v Galerii NTK navštěvují řádově  
stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve 
zpravodajství předních českých médií.
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V roce 2010 vzniklo v Oddělení marketingu NTK audiovizuální 
pracoviště pod názvem Audiovize NTK. Úkolem Audiovize NTK je 
přinášet zákazníkům informace o dění v knihovně, o aktuálních 
novinkách, o nabízených službách a připravovaných akcích. Audiovize 
NTK vytváří také vlastní audiovizuální díla za účelem prezentace 
knihovny, jejích aktivit a sbírek, další audiovizuální umělecká díla 
prezentuje v prostoru knihovny. V období druhé poloviny roku 2010 
byly představeny na obrazovkách v knihovně tři projekty: Martin 
Hrubý, Petr Krátký, Viktor Čech: 74 °C (http://www.techlib.cz/cs/ 
1146-74/), zvuková instalace Michala Cába (http://www.techlib.cz/
cs/1200-michal-cab/) a Myšlenky – Loco:Motion Company  
(http://www.techlib.cz/cs/1339-loco-motion-company-myslenky/).
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Vzdělávací centrum oslovilo svou nabídkou vzdělávacích akcí značné 
množství – téměř čtyři tisíce – zájemců z řad interních pracovníků 
knihovny i široké odborné veřejnosti. Během roku realizovalo dva 
běhy Rekvalifikačního knihovnického kurzu s akreditací Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy ČR, připravilo deset odborných 
seminářů v rámci projektu „Moderní informační a komunikační 
technologie v knihovnictví 2010“ a podílelo se na pořádání dalších 
vzdělávacích aktivit v rámci knihovny. Novinkou bylo zavedení 
Knihovnických informačních pondělků, na nichž pracovníci knihovny 
prezentují náplň a činnost všech útvarů NTK. 
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Mezinárodní konference KRE 10 pro téměř stovku účastníků 
proběhla 9. a 10. září 2010, v den prvního výročí otevření  
nové budovy NTK. Konference vznikla ve spolupráci s Českým 
vysokým učením technickým a Vysokou školou chemicko-
-technologickou, záštitu převzal první náměstek ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy.
Tématem šesti příspěvků převážně zahraničních přednášejících 
byla problematika poskytování informací, získávání poznatků, 
jejich sdílení v akademické obci a jejich další využití. Konferenci 
uzavřela panelová diskuse moderovaná Andrewem Lassem.
V rámci konference si mohli účastníci prohlédnout budovu NTK, 
vyslechnout koncert v Hale služeb a následně odjet historickou 
tramvají na slavnostní recepci do Obecního domu.
Návštěvníci hodnotili konferenci velmi pozitivně, a tak v roce 
2011 připomene výročí otevření NTK konference KRE 11. 

K
o

n
fe

re
n

ce
 K

n
ow

le
d

g
e,

 R
es

ea
rc

h
 

an
d

 E
d

u
ca

ti
o

n
 (

K
R

E
 1

0)

70  VZ NTK 2010 marketing a vzdělávání



Informační 
a komunikační 
technologie





Po úspěšném zprovoznění základní funkcionality knihovny po 
přestěhování NTK z Klementina do Dejvic v roce 2009 se pracovní-
kům ICT v roce 2010 uvolnily ruce pro úkoly, které nesouvisely  
přímo s přestěhováním a znovuotevřením knihovny, ale především  
se zaváděním nových služeb, jež umožnila nová budova.
Od roku 2010 tedy mohou zákazníci NTK využívat veřejné počítače 
pro přístup k elektronickým zdrojům NTK a internetu, samoobsluž-
nou reprografii pro tisk a kopírování a rovněž samoobslužný 
pronájem individuálních a týmových studoven. Další systém,  
který jsme v souvislosti s výše uvedenými službami zavedli, je 
Jednotný platební systém. V prvním pololetí roku 2010 jsme spolu 
s dodavatelem a ostatními útvary NTK dolaďovali systémy pro  
jejich spuštění do ostrého provozu v tzv. předprodukčním provozu 
a zajišťovali jsme provozní podmínky pro poskytování nových  
služeb. Naše snaha vyústila 1. července, kdy byly služby spuštěny. 
Přes občasné drobné provozní problémy, které u takto kompliko va-
ných systémů nejsou ničím neobvyklým, je možné konstatovat, že 
zavedení nových služeb v nové budově NTK bylo úspěšné.
Počet provozovaných systémů a prostředků ICT oproti předešlému 
působišti knihovny v Klementinu vzrostl řádově. Technické provo-
zování nových služeb klade výrazně vyšší nároky na organizaci  
provozu, personální a finanční zajištění. I proto jsme pro zaměstnance 
knihovny zprovoznili Helpdesk ICT.
V příštím roce bychom se rádi zaměřili na vyhodnocení služeb  
a jejich případné přeladění, zavádění služeb nových (např. samo-
obslužné pokladny) a další zdokonalování organizačního zajištění 
provozu, abychom mohli uvolnit více kapacit na rozvoj služeb.In
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Národní technická knihovna je přímo řízenou příspěvkovou organizací 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Sídlí a své služby 
provozuje ve své vlastní nové budově v Praze 6-Dejvicích. Kromě 
toho má NTK depozitní sklady v Praze 4-Písnici a ve Lhotě u Dolních 
Břežan. 

Závazné ukazatele rozpočtu NTK na rok 2010 byly stanoveny v několika 
postupných úpravách. Konečný rozpis závazných ukazatelů rozpočtu 
Národní technické knihovny na rok 2010 byl stanoven v následující 
výši:

Položka Částka v tis. Kč
Náklady na provoz celkem 186 712
Výnosy vlastní vč. čerpání z fondů 15 484
Prostředky ze zahraničí 0
Příspěvek na provoz celkem 171 228
Limit mzdových prostředků 41 557
v tom: – limit prostředků na platy 41 016

 – limit OON 541
Příděl do FKSP 818
Ostatní běžné výdaje 128 853
Provozní běžné výdaje 114 925
Zákonné odvody 13 928
Limit počtu zaměstnanců – počet osob 168,17H
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Rozpis prostředků na výzkum a vývoj pro NTK byl v roce 2010 
stanoven takto: 

Ukazatel Částka v tis. Kč
Dotace na výzkum a vývoj celkem 73 782
Limit mzdových prostředků 96
V tom: – limit prostředků na platy 96

 – limit OON 0
Zákonné odvody vč. přídělu do FKSP 34
Provozní běžné výdaje 73 652
Limit počtu zaměstnanců 0

NTK byla zřizovatelem poskytnuta v roce 2010 investiční dotace 
z ISPROFINu ve výši 459 388 208,– Kč, z toho 457 000 000,– Kč  
bylo použito na splátku budovy NTK a 2 388 208,– Kč jako doplatek 
na dokončení III. etapy výstavby NTK – VT. 

Příspěvek na činnost NTK ve výkazu zisku a ztrát je v celkové výši 
245 474 tisíc Kč. Příspěvek poskytnutý na činnost NTK byl plně  
použit na zajištění činností vyplývajících pro NTK ze statutu. Výnosy 
byly dosaženy v hlavní činnosti ve výši 276 186 tisíc Kč (vč. příspěvku), 
v jiné činnosti ve výši 178 tisíc Kč. 

Hospodářským výsledkem celkem je ztráta ve výši 20 226 007,77 Kč, 
z toho je ztráta ve výši 20 339 tisíc Kč v hlavní činnosti a zisk ve výši 
114 tisíc Kč v jiné činnosti.
Výši hospodářského výsledku výrazně ovlivňuje účtování předplat-
ného na časopisy a další seriály, které od roku 2004 není ve smyslu 
dopisu z MŠMT čj. 23 198/04-30 z 20. 7. 2004 v NTK účtováno  
přímo do nákladů, ale na účet 381 – Náklady příštích období. Pokles 
na účtu 381 –„Náklady příštích období“ pod výši stavu účtu 432 – 
– „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ znamená, že 
v roce 2010 o 38 129,8 tisíc Kč kleslo předplatné zaplacené v roce 
2010 oproti předplatnému zaplacenému v roce 2009. Dále to znamená, 
že do nákladů roku 2010 je zaúčtováno o 38 129,8 tisíc Kč vyšší 
předplatné zaplacené v roce 2009 na rok 2010, než kolik činí 
předplatné zaplacené v roce 2010 na rok 2011. Tím vzniká situace,  
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kdy NTK je v záporném hospodářském výsledku za rok 2010, ale  
při vyrovnání stavu mezi účty 432 a 381 na stejnou úroveň vychází, 
že NTK má zlepšený hospodářský výsledek 17 903,8 tisíc Kč 
(38 129,8 tisíc Kč − 20 226 tisíc Kč) před úpravou hospodářského 
výsledku o vratky, resp. 17 770,5 tisíc Kč (38 129,8 tisíc Kč − 
− 20 359,3 tisíc Kč) po úpravě hospodářského výsledku o vratky 
na depozitní účet MŠMT.

Výnosy (účtová třída 6 celkem) NTK v roce 2010 dosáhly výše 
276 364 tisíc Kč. Výnosy byly dosaženy v hlavní činnosti ve výši 
276 186 tisíc Kč (vč. příspěvku), v jiné činnosti ve výši 178 tisíc Kč. 
Z toho nejvyšší částku, tj. 245 474 tisíc Kč tvořily dotace zaúčtované 
na účet 67. Tržby z prodeje služeb knihovny (rešerše, MMS, kopie, 
obsahy periodik, členství) za rok 2010 dosáhly výše 2 087 tisíc Kč, 
výnosy z pronájmů 10 498 tisíc Kč, čerpání fondů 16 548 tisíc Kč. 
Jiné ostatní výnosy (poplatky za opožděné vracení, uhrazené ztráty 
publikací, vložné za rekvalifikační kurzy, úroky z účtů apod.) tvořily 
zbytek.

Výnosy 

(v tisících Kč)
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Přehledné členění oblasti výnosů nabízí následující tabulka:

Položka Skutečnost 
v tis. Kč

Podrobnější 
členění

Příspěvek ze státního rozpočtu 
na provoz celkem

245 473,51

Tržby ze služeb (rešerše, 
MMS, kopie, obsahy)

 2 086,98

Pronájmy 10 498,47
Úroky z prodlení 16,55
Zúčtování fondu v členění: 16 611,77 z toho:

fond odměn  1 657,84
rezervní fond – použití rozp.  14 500,00 
rezervní fond – dary 195,35
rezervní fond – EU 258,58

Jiné výnosy v členění: 1 206,85
Úroky 460,62  
Kurzové zisky 8,64
Celkem 276 363,39

Tržby z prodeje služeb lze rozčlenit následovně: 

Položka Skutečnost v tis. Kč
Tržby za CD ROM 0,05
Tržby za rešerše 40,83
Tržby za prohlídky 12,53
Tržby za MMS od zahraničních subjektů 0,25
Tržby za kopie 177,31
Tržby za MMS od tuzemských subjektů 1 051,98
Tržby za registrace 799,68
Tržby za kopie obsahů periodik 4,35
Celkem 2 086,98
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Výnosy z pronájmu:

Položka Skutečnost v tis. Kč
Výnosy z pronájmu (byt, pozemek) 32,20
Krátkodobé pronájmy 2 367,88
Dlouhodobé pronájmy 5 581,48
Pronájem vybavení NP 1 298,51
Služby ke krátkodobým pronájmům 184,76
Služby k dlouhodobým pronájmům 1 033,64
Celkem 10 498,47

Náklady (účtová třída 5 celkem) NTK dosáhly výše 296 251 tisíc Kč 
celkem, z toho 296 187 tisíc v hlavní činnosti, 64 tisíc Kč v jiné 
činnosti. Největší nákladovou položkou v roce 2010 byla položka 
ostatní služby ve výši 181 856 tisíc Kč. Tato položka je velmi rozsáhlá 
a ve svém souhrnu zahrnuje služby od nákladů na MMS, nákup 
softwaru, úklid, revize, ostrahu, vazbu časopisů až po platby za 
telekomunikační spoje nebo platby za elektronické časopisy, které 
v této položce představují největší částku. Mzdové náklady dosáhly 
výše 43 501 tisíc Kč a jsou druhou nejvyšší nákladovou položkou 

Náklady

(v tisících Kč)
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v NTK. K nim přináleží odvody na zdravotní a sociální pojištění 
ve výši 14 532 tisíc Kč. Položka spotřeba materiálu dosáhla částky 
13 675 tisíc Kč a zahrnuje kromě běžné spotřeby materiálu, a to 
od kancelářského materiálu přes opravářský všeho druhu až po 
drobný dlouhodobý hmotný majetek, také nákup knihovního fondu 
v klasické, tj. tištěné formě. 

Pokud sečteme všechny položky, z kterých je pořizován knihovní 
fond, ať v klasické nebo v elektronické podobě, zjistíme, že na 
nákup do knihovního fondu (knihy, časopisy, speciální informační 
zdroje a elektronické časopisy) bylo v roce 2010 vynaloženo 
110 975 431,58 Kč. Tato částka zahrnuje i předplatné, které není 
zaúčtováno do nákladů, ale do nákladů příštích období, a proto 
se nepromítá do hospodaření roku 2010. 

Finanční prostředky na VaV a ostatní účelově 
poskytnuté prostředky

Finanční prostředky dle účelu:
1) V položce „dotace na výzkum a vývoj“ jsou zahrnuty finanční 
prostředky na „VaV účelový“, tj. na projekt VZ09003 z programu 
„Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ). Na projekt byla poskytnuta 
částka 73 782 000,– Kč, použito bylo 73 779 913,20 Kč. Nevyčerpaná 
částka ve výši 2 086,80 Kč byla převedena na běžný účet cizích 
prostředků (depozitní účet) MŠMT.

2) Pro projekt „Hybridní knihovna“ byla v roce 2010 stanovena částka 
v celkové výši 43 339 000,– Kč z rozpočtu MŠMT. Částka byla plně 
vyčerpána a ještě bylo použito financování z rezervního fondu NTK 
ve výši 7 000 000,– Kč.

3) Mezinárodní organizace – na platby členských příspěvků v roce 
2010 byl stanoven rozpis ve výši 145 000,– Kč. Zaplaceno bylo celkem 
141 877,61 Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 3 122,39 byla převedena 
na depozitní účet MŠMT.
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4) Mezinárodní konference „GL12 International Conference of Grey 
Literature“ měla rozpočet ve výši 130 000,– Kč. Vyčerpáno bylo 
128 732,00 Kč, částka 1 268,– Kč byla převedena na depozitní účet 
MŠMT.

5) Projekty VISK MK ČR:
Projekt VISK 2 – „Moderní informační a komunikační technologie 
v knihovnictví 2010“ ve výši 32 000,– Kč na OON. Celá částka byla 
vyčerpána.
Projekt VISK 8B – Zajištění provozu oborové brány TECH  
a rozšíření možnosti správy DB volných zdrojů portálu TECH“ ve výši 
51 000,– Kč. Bylo vyčerpáno celkem 50 837,– Kč a částka 163,– Kč 
byla v termínu převedena na depozitní účet MŠMT.
Projekt VISK 9 – „Harmonizace databáze personálních autorit NTK se 
souborem národních autorit NK ČR – VI. etapa“ ve výši 70 000,– Kč. 
Celá částka byla vyčerpána. 

6) Ostatní z MK ČR: 
Na základě rozpočtového opatření MF se z kapitoly MK ČR účelově 
převedlo do kapitoly MŠMT 81 tisíc Kč pro NTK na projekt E-books 
on Demand. Celá částka byla vyčerpána.

7) Ostatní zdroje mimo kapitolu MŠMT
a) MK ČR poskytlo přímým převodem NTK v roce 2010 dotaci na 
projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model 
a pilotní realizace“ ve výši 471 000,– Kč pro neinvestice a 300 000,– Kč 
pro investice. Nevyčerpané prostředky byly v termínu vráceny.
b) V roce 2010 je NTK jedním z řešitelů projektu EU: e-Books 
on Demand – A European Library Network (EOD) – Contract no. 
2009-0986/001-001 CU7 MULT 7 (úkol B.12/H) v ČR. Hlavním řešitelem 
je Universität Innsbruck, v projektu je zapojeno celkem 22 evropských 
knihoven. Projekt je zaměřen na podporu služby digitalizace na 
objednávku (e-Book on Demand). Projekt bude ukončen 30. 4. 2013. 
V ČR se na řešení dále podílí Moravská zemská knihovna a Vědecká 
knihovna v Olomouci. V roce 2010 NTK vyčerpala poskytnutou částku 
ve výši 271 182,89 Kč. Nevyčerpané prostředky byly v rámci uzávěrky 
roku 2010 převedeny do rezervního fondu NTK.
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c) NTK uspořádala mezinárodní konferenci Knowledge, Research and 
Education (KRE 10), která se konala v září 2010 v NTK. Konference 
byla finančně zajištěna (131 468,63 Kč) jednak z darů (78 305,87 Kč), 
jednak z vložného na konferenci (53 162,76 Kč).

Péče o zaměstnance
Národní technická knihovna zajišťovala svým zaměstnancům 
závodní stravování formou poskytování stravovacích poukázek 
„Ticket Restaurant“ firmy EDENRED, tj. stravování zaměstnanců 
v provozovnách veřejného stravování nebo v restauračních zařízeních. 
Smlouvu o poskytování závodní preventivní péče má NTK uzavřenou 
se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Závodní preventivní péče 
byla poskytována v roce 2010 zaměstnancům NTK v prostorách 
Kliniky pracovního lékařství VFN. 
Další pravidelná péče o zaměstnance NTK byla realizována 
prostřednictvím fondu kulturních a sociálních potřeb – rekreace 
dětí zaměstnanců, dary při životních a pracovních výročích, sociální 
půjčky a výpomoci. Na závěr roku byl, již tradičně, pro zaměstnance 
a přátele NTK uspořádán vánoční koncert. 
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Rok 2010 byl pro Národní technickou knihovnu z hlediska správy 
a provozu obdobím konsolidace, ověření a doladění celkové 
koncepce budovy a jejích technologií – tento rok byl teprve prvním, 
kdy knihovna běžela v plném provozu po celých dvanáct měsíců. 
V březnu byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva  
na facility management budovy s firmou Instalace Praha, která 
zahrnuje mj. komplexní technický, energetický a ekologický 
management budovy, její požární bezpečnost a ostrahu, úklid  
včetně údržby venkovní zeleně a další činnosti. 
Pokračovalo poněkud se táhnoucí odstraňování vad a nedodělků, 
dolaďování některých systému (větrání) a bohužel i reklamační  
řízení na některé části budovy – vstupní dveře a manipulační lávku.
Rok 2010 byl rovněž rokem příprav na změny, které byly vyvolány 
zkušenostmi s ročním provozem budovy. V průběhu roku byly 
připravovány investiční akce „Stěhování návštěvnického centra“, 
„Úprava badatelny“, „Vybudování místnosti pro facility management“, 
„Stavební úpravy v kavárně“, z nichž většina bude realizována  
v roce následujícím. Průběžně bylo v budově provedeno i mnoho 
dalších drobných úprav a vylepšení.
V roce 2010 byla NTK zřizovatelem (MŠMT) poskytnuta investiční 
dotace z ISPROFINu evid. č. „233V01B000001“ve výši 
459 388 208,– Kč, z toho 457 000 000,– Kč bylo použito na splátku 
budovy NTK a 2 388 208,– Kč jako doplatek na dokončení III. etapy 
výstavby NTK – VT. Vyúčtována byla odboru 19 MŠMT v lednu 2011. 
Další dotace na investice mimo ISPROFIN od zřizovatele v roce 2010 
nebyly poskytnuty.S
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Na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku bylo v roce 2010 z prostředků 
fondu reprodukce majetku (FRM) použito celkem 8 287 210,90 Kč. 
Zdroji fondu reprodukce majetku byly v roce 2010 odpisy v celkové 
výši 20 814 tisíc Kč. 

Investice do dlouhodobého majetku financované z FRM jsou uvedeny 
v následujícím přehledu: 

Položka Cena v  Kč
Stavební úpravy NTK 1 388 857,90 Kč 
Investice do ICT 253 423,80 Kč 
Software pro knih. procesy 6 257 011,20 Kč 
Reprografická technika 387 918,00 Kč 
Celkem 8 287 210,90 Kč
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1 Ředitel NTK
101 Náměstek pro strategické plánování

2 Kancelář ředitele
201 Sekretariát
202 Referát finanční kontroly

21 České národní středisko ISSN
3 Odbor ekonomický

301 Referát financí, rozpočtu a daně
302 Referát pokladen
303 Referát evidence majetku a inventury

31 Oddělení personální
32 Oddělení účtárny

4 Odbor fondů a služeb
401 Referát historického fondu

41 Oddělení akvizice
42 Oddělení správy katalogu a ANL
43 Oddělení správy autoritních souborů
44 Oddělení služeb

441 Referát informačních služeb
442 Referát výpůjčních služeb
443 Referát skladů

45 Oddělení meziknihovních služeb
46 Oddělení speciálních služeb
47 Oddělení ochrany fondů
48 Oddělení revize fondů 

481 Referát obsahové prověrky fondů 
5 Odbor projektů a inovací

501 Referát PSH
51 Oddělení Digitální národní technické knihovny
52 Oddělení rozvoje elektronických služeb

6 Odbor informačních a komunikačních technologií
601 Referát koncepce a systémové integrace ICT
602 Referát správy ICT majetku

61 Oddělení provozu a podpory ICT
62 Oddělení správy aplikací
63 Oddělení audiovizuální techniky

7 Oddělení marketingu a vzdělávání
701 Referát vzdělávání

8 Oddělení správy a provozu
801 Referát správy nemovitostí
802Referát provozuO

rg
an

iz
ač

n
í s

tr
u

kt
u

ra
 N

T
K

k 
31

. 1
2.

 2
01

0

91  A5 / 148,5 × 210 mm  0,031185 m²





Statistiky 
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2009 2010 10/09
F O N DY

stav primárních fondů k 31. 12. celkem 1 416 237 1 179 712 83 %
základní fond 1 094 601 1 096 994 100 %
speciální fond 82 215 82 557 100 %
fond elektronických dokumentů 153 161 105 %
volně přístupno celkem 7 621 317 701 4 169 %

přírůstek primárních fondů celkem 6 538 8 404 129 %
základní fond 6 288 8 054 128 %
speciální fond 250 342 137 %
fond elektronických dokumentů 0 8  

počet odebíraných titulů časopisů 1 634 1 185 73 %
úbytek primárních fondů celkem 24 596 5 661 23 %
počet využívaných bází dat (kromě VPK a STM) 27 25 93 %

vlastních 3 4 133 %
na CD-ROM 7 5 71 %
on-line na základě licence 17 16 94 %

počet záznamů uživatelských bází vlastních vč. OPAC 761 507 737 395 97 %
S L U Ž B Y

výpůjčky z fondů knihovny celkem 42 161 107 768 256 %
ze základního fondu vč. prodloužení 41 501 106 058 256 %

absenční celkem 47 182 110 698 235 %
osobní 40 150 103 698 258 %
MS 6 981 6 981 100 %
MMS 51 19 37 %

prezenční protokolované 1 351 70 5 %
z historického fondu 961 1 710 178 %
výpůjčky elektronických dokumentů 18 8 44 %

výpůjčky z fondů zahraničních knihoven — 234  
reprografické služby

vyřízeno externích požadavků celkem 8 317 8 787 106 %
zhotoveno jednotek (vč. interních) celkem 109 029 190 512 175 %

xerokopií (stran) 76 159 170 231 224 %
zvětšenin (kusů) 4 141 3 525 %
kopií (souborů/stran) doručených elektronicky 32 866 15 132 46 %
tisků (stran) — 5 008  

Tiskový systém
tisk (MFZ celkem) — 95 735  
kopie (MFZ celkem) — 64 327  
sken (MFZ celkem) — 7 086  

V P K
báze dat VPK 20 625 21 864 106 %
služby VPK prostřednictvím NTK 23 109 20 104 87 %
V Z D Ě L ÁVÁ N Í

počet vzdělávacích akcí 182 248 136 %
počet účastníků celkem 1 238 2 197 177 %
Z Á K A Z N Í C I

počet fyzických a virtuálních zákazníků 11 958 20 266 169 %
počet návštěvníků knihovny za rok 189 129 937 989 496 %

z toho virtuálních návštěvníků 96 767 629 000 650 %
Ú D A J E  P R O  S TÁT N Í  S TAT I S T I K U

na nákup literatury vynaloženo v tis. Kč 174 529 110 975 64 %
počet míst ve studovnách 1 322 1 322 100 %
počet zpracovaných rešerší a bibliografií 29 58 200 %
počet vydaných publikací 14 12 86 %
přepočtený stav pracovníků knihovny 167,145 166,107 99 %
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1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů  
(knihovních jednotek/svazků)
číslo údaj stav 2009 přírůstek přírůstek přír. 10/09 úbytek úbytek úbytek stav 2010 stav 10/09

2009 2010 v % 2009 2010 10/09 v % v %
1 stav primárních fondů celkem 1 416 237 6 538 8 404 128,5 % 24 596 5 661 23,0 % 1 179 712 83,3 %
1.1 základní fond 1 094 601 6 288 8 054 128,1 % 15 783 5 661 35,9 % 1 096 994 100,2 %
1.1.1 knihy a seriály 681 938 2 776 2 458 88,5 % 11 840 791 6,7 % 683 605 100,2 %
1.1.2 vázané časopisy1 412 663 3 512 5 596 159,3 % 3 943 4 870 123,5 % 413 389 100,2 %
1.2 speciální fond 82 215 250 342 136,8 % 0 0  82 557 100,4 %
1.2.1 adresáře a veletržní katalogy 1 227 14 13 92,9 % 0 0 1 240 101,1 %
1.2.2 disertace 7 533 134 17 12,7 % 0 0 7 550 100,2 %
1.2.3 výzkumné zprávy 558 25 7 28,0 % 0 0  565 101,3 %
1.2.4 historický fond — 0 172  0 0  172  
1.2.5 ostatní (FIZ) 9 723 77 133 172,7 % 0 0  9 856 101,4 %
1.3 elektronické dokumenty2 153 0 8  0 0  161 105,2 %

1 Počet jednotek svázaných v daném roce. 
2 Zahrnuje pouze samostatné elektronické dokumenty a knihy, nejsou započteny  
databáze na CD-ROM v síti NTK. 

2. Volně přístupný fond 
číslo údaj stav 2009 přírůstek úbytek 2010 stav 2010

2010 (přemístěno)
2. volně přístupný fond celkem 7 621 312 012 136 317 701
2.1 knihy 986 271 081 0 272 067
2.2 tituly časopisů 1 931 0 136 1 795
2.2.1 z toho firemních 269 0 0 269
2.3 speciální fond 481 38 708 0 39 189
2.3.1 adresáře a veletržní katalogy 144 0 0 144
2.3.2 normy 0 38 556 0 38 556
2.3.3 historický fond — 152 0 152
2.3.4 ostatní 337 0 0 337
2.4 fond přístupný ve studovnách celkem — 1 948 0 1 948
2.4.1 časopisy — 1 796 0 1 796
2.4.1.1 tituly časopisů — 1 795 0 1 795
2.4.1.2 přílohy na CD — 1 0 1
2.4.2 badatelna HF — 152 0 152
2.5 elektronické dokumenty 4 223 275 0 4 498
2.5.1 primární 146 12 0 158
2.5.2 sekundární (referenční) 31 0 0 31
2.5.3 přílohy (CD-ROM) 4 046 263 0 4 309
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3. Skladba přírůstku knih, seriálů a firemní literatury

3.1 Základní fond – knihy a seriály

číslo údaj nákup dar náhrady celkem %

3.1 knihy a seriály 2 092 356 18 2 466 100,0 %
3.1.1 domácí 1 323 255 18 1 596 64,7 %
3.1.2 zahraniční 769 101 0 870 35,3 %

1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů  
(knihovních jednotek/svazků)
číslo údaj stav 2009 přírůstek přírůstek přír. 10/09 úbytek úbytek úbytek stav 2010 stav 10/09

2009 2010 v % 2009 2010 10/09 v % v %
1 stav primárních fondů celkem 1 416 237 6 538 8 404 128,5 % 24 596 5 661 23,0 % 1 179 712 83,3 %
1.1 základní fond 1 094 601 6 288 8 054 128,1 % 15 783 5 661 35,9 % 1 096 994 100,2 %
1.1.1 knihy a seriály 681 938 2 776 2 458 88,5 % 11 840 791 6,7 % 683 605 100,2 %
1.1.2 vázané časopisy1 412 663 3 512 5 596 159,3 % 3 943 4 870 123,5 % 413 389 100,2 %
1.2 speciální fond 82 215 250 342 136,8 % 0 0  82 557 100,4 %
1.2.1 adresáře a veletržní katalogy 1 227 14 13 92,9 % 0 0 1 240 101,1 %
1.2.2 disertace 7 533 134 17 12,7 % 0 0 7 550 100,2 %
1.2.3 výzkumné zprávy 558 25 7 28,0 % 0 0  565 101,3 %
1.2.4 historický fond — 0 172  0 0  172  
1.2.5 ostatní (FIZ) 9 723 77 133 172,7 % 0 0  9 856 101,4 %
1.3 elektronické dokumenty2 153 0 8  0 0  161 105,2 %

1 Počet jednotek svázaných v daném roce. 
2 Zahrnuje pouze samostatné elektronické dokumenty a knihy, nejsou započteny  
databáze na CD-ROM v síti NTK. 

2. Volně přístupný fond 
číslo údaj stav 2009 přírůstek úbytek 2010 stav 2010

2010 (přemístěno)
2. volně přístupný fond celkem 7 621 312 012 136 317 701
2.1 knihy 986 271 081 0 272 067
2.2 tituly časopisů 1 931 0 136 1 795
2.2.1 z toho firemních 269 0 0 269
2.3 speciální fond 481 38 708 0 39 189
2.3.1 adresáře a veletržní katalogy 144 0 0 144
2.3.2 normy 0 38 556 0 38 556
2.3.3 historický fond — 152 0 152
2.3.4 ostatní 337 0 0 337
2.4 fond přístupný ve studovnách celkem — 1 948 0 1 948
2.4.1 časopisy — 1 796 0 1 796
2.4.1.1 tituly časopisů — 1 795 0 1 795
2.4.1.2 přílohy na CD — 1 0 1
2.4.2 badatelna HF — 152 0 152
2.5 elektronické dokumenty 4 223 275 0 4 498
2.5.1 primární 146 12 0 158
2.5.2 sekundární (referenční) 31 0 0 31
2.5.3 přílohy (CD-ROM) 4 046 263 0 4 309
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3.2 Speciální fond

číslo údaj nákup dar celkem %

3.2 speciální fond 48 161 209 100,0 %
3.2.1 adresáře a veletržní katalogy 0 13 13 6,2 %
3.2.1.1 domácí 0 13 13 100,0 %
3.2.1.2 zahraniční 0 0 0 0,0 %
3.2.3 disertace 0 17 17 8,1 %
3.2.4 výzkumné zprávy 0 7 7 3,3 %
3.2.4.1 domácí 0 0 0 0,0 %
3.2.4.2 zahraniční 0 7 7 100,0 %
3.2.5 historický fond 48 124 172 82,3 %

4. Skladba přírůstku časopisů

4.1 Odebírané časopisy

číslo údaj 2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09
v % v % v % v %

4.1 počet titulů celkem 1 711 1 746 1 788 1 634 1 185 102,0 % 102,4 % 91,4 % 72,5 %
4.1.1 základní fond 1 711 1 746 1 788 1 634 954 102,0 % 102,4 % 91,4 % 58,4 %
4.1.1.1 z toho firemní časopisy 246 233 229 236 231 94,7 % 98,3 % 103,1 % 97,9 %

4.2 Skladba odebíraných titulů podle původu a způsobu nabytí

číslo údaj nákup dar vč. celkem %
 vyžádaného

4.2 tituly časopisů celkem 833 352 1 185 100,0 %
4.2.1 domácí 291 144 435 36,7 %
4.2.2 zahraniční 542 208 750 63,3 %

98  VZ NTK 2010 statistiky



3.2 Speciální fond

číslo údaj nákup dar celkem %

3.2 speciální fond 48 161 209 100,0 %
3.2.1 adresáře a veletržní katalogy 0 13 13 6,2 %
3.2.1.1 domácí 0 13 13 100,0 %
3.2.1.2 zahraniční 0 0 0 0,0 %
3.2.3 disertace 0 17 17 8,1 %
3.2.4 výzkumné zprávy 0 7 7 3,3 %
3.2.4.1 domácí 0 0 0 0,0 %
3.2.4.2 zahraniční 0 7 7 100,0 %
3.2.5 historický fond 48 124 172 82,3 %

4. Skladba přírůstku časopisů

4.1 Odebírané časopisy

číslo údaj 2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09
v % v % v % v %

4.1 počet titulů celkem 1 711 1 746 1 788 1 634 1 185 102,0 % 102,4 % 91,4 % 72,5 %
4.1.1 základní fond 1 711 1 746 1 788 1 634 954 102,0 % 102,4 % 91,4 % 58,4 %
4.1.1.1 z toho firemní časopisy 246 233 229 236 231 94,7 % 98,3 % 103,1 % 97,9 %

4.2 Skladba odebíraných titulů podle původu a způsobu nabytí

číslo údaj nákup dar vč. celkem %
 vyžádaného

4.2 tituly časopisů celkem 833 352 1 185 100,0 %
4.2.1 domácí 291 144 435 36,7 %
4.2.2 zahraniční 542 208 750 63,3 %

99  A5 / 148,5 × 210 mm  0,031185 m²



5. Tvorba katalogů

5.1 Zpracování fondu

číslo údaj 2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09
v % v % v % v %

5.1 věcné zpracování 4 322 4 170 4 059 2 702 3 187 96,5 % 97,3 % 66,6 % 117,9 %
5.1.1 knih 2 320 1 904 1 886 1 451 1 759 82,1 % 99,1 % 76,9 % 121,2 %
5.1.2 časopisů 71 128 78 121 81 180,3 % 60,9 % 155,1 % 66,9 %
5.1.3 disertací 797 447 181 128 13 56,1 % 40,5 % 70,7 % 10,2 %
5.1.4 výzkumných zpráv 0 0 0 0 0     
5.1.5 FL (tituly) 213 115 107 114 69 54,0 % 93,0 % 106,5 % 60,5 %
5.1.6 elektronických médií 20 2 477 52 383 10,0 % 23 850,0 % 10,9 % 736,5 %
5.1.7 retrospektivní zpracování 894 1 574 1 330 836 882 176,1 % 84,5 % 62,9 % 105,5 %
5.2 jmenné zpracování 3 541 2 831 2 812 1 742 2 533 79,9 % 99,3 % 61,9 % 145,4 %
5.2.1 knih 2 117 1 920 1 830 1 479 1 906 90,7 % 95,3 % 80,8 % 128,9 %
5.2.2 časopisů 143 337 159 130 64 235,7 % 47,2 % 81,8 % 49,2 %
5.2.3 disertací 975 460 200 44 54 47,2 % 43,5 % 22,0 % 122,7 %
5.2.4 výzkumných zpráv 0 21 3 9 6  14,3 % 300,0 % 66,7 %
5.2.5 FL (tituly) 281 91 124 60 117 32,4 % 136,3 % 48,4 % 195,0 %
5.2.6 elektronických médií 18 2 12 0 9 11,1 % 600,0 % 0,0 %  
5.2.7 elektronických knih (e-book) — — 484 20 377   4,1 % 1 885,0 %
5.3 revize záznamů elektronických katalogů
5.3.1 zrevidováno záznamů celkem 7 435 10 618 9 566 7 065 14 525 142,8 % 90,1 % 73,9 % 205,6 %
5.3.1.1 katalog knih 2 311 3 624 4 546 4 965 13 034 156,8 % 125,4 % 109,2 % 262,5 %
5.3.1.2 katalog časopisů 5 124 6 994 5 020 2 100 1 491 136,5 % 71,8 % 41,8 % 71,0 %
5.4 autoritní záznamy — 6 910 6 854 5 239 7 983 99,2 % 76,4 % 152,4 %
5.4.1 autoritní záznamy – nové — 3 245 2 484 1 019 1 168 76,5 % 41,0 % 114,6 %
5.4.1.1 personální autority do NK — 2 682 2 093 922 1 005 78,0 % 44,1 % 109,0 %
5.4.1.2 korporativní autority do NK — 510 368 96 157 72,2 % 26,1 % 163,5 %
5.4.1.3 geografické autority do NK — 53 23 1 6 43,4 % 4,3 % 600,0 %
5.4.2 Autoritní záznamy – stažené — 3 665 4 370 4 220 6 815 119,2 % 96,6 % 161,5 %
5.4.2.1 staženo – personální — 3 083 3 612 3 248 5 693 117,2 % 89,9 % 175,3 %
5.4.2.2 staženo – korporace — 582 758 972 1 122 130,2 % 128,2 % 115,4 %
5.5 Library of Congress Classification — 15 329 106 021 16 155 19 436 691,6 % 15,2 % 120,3 %
5.5.1 nové přírůstky — 1 413 1 679 1 642 2 571 118,8 % 97,8 % 156,6 %
5.5.2 retrospektivní zpracování — 13 614 8 593 5 634 2 293 63,1 % 65,6 % 40,7 %
5.5.3 časopisy — 302 1 772 176 91 586,8 % 9,9 % 51,7 %
5.5.4 revize LCC — — — 8 703 14 481 166,4 %
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6. Obsahová prověrka  
a generální inventární revize fondů

6.1 Obsahová prověrka

číslo v rámci obsahové prověrky bylo prověřeno vyřazeno 
knih. jednotek

6.1 základní fond a firemní literatura celkem 10 192 4 780
6.1.1 základní fond 10 192 4 780
6.1.2 firemní literatura 0 0

6.2 Generální inventární revize

číslo fyzicky bylo zrevidováno knih. jednotek
6.2 revize dle zákona 257/2001 Sb. – zákl. fond 75 014

6.3 Revize lístkového GK knih a časopisů

číslo údaj 2008 2009 2010
6.3 zrevidováno záznamů 6 540 788 4 540

7. Báze dat

7.1 Báze dat pro uživatele1

číslo údaj počet záznamů
stav 2009 změny 2010 stav 2010

7.1.1 báze dat NTK přístupné službami internetu 761 507 −24 112 737 395
7.1.1.1 OPAC 663 341 9 653 672 994
7.1.1.2 česká národní databáze ISSN 10 729 463 11 192
7.1.1.3 normy ČSN 2 48 800 4 409 53 209

počet bází
7.1.2 báze dat získávané 24 −3 21
7.1.2.1 báze dat na CD-ROM 7 −2 5
7.1.2.2 báze dat on-line na základě licence 17 −1 16
7.1.2.2.1 NTK 7 1 8
7.1.2.2.2 NTK jako garanta konsorcia 4 0 4
7.1.2.2.3 NTK jako člena konsorcia 6 −2 4
7.1.3 báze dat on-line volně přístupné 6 −1 5

1 Báze VPK a STM viz část C
2 zachycuje tištěné ČSN, které jsou ve fondu NTK a jsou umístěny v ÚK ČVUT, a normy 
elektronické
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7.2 Báze dat pro služební potřebu

číslo údaj počet záznamů
stav 2009 změny 2010 stav 2010

7.2 báze dat pro služební potřebu celkem1 751 824 −40 939 710 885
7.2.1 BD Katalog NTK2 663 966 9 028 672 994
7.2.1.1 monografie 610 848 4 847 615 695
7.2.1.2 časopisy 19 575 308 19 883
7.2.1.3 historický fond 23 215 0 23 215
7.2.1.4 elektronické zdroje 24 16 40
7.2.1.5 disertace 1 143 505 1 648
7.2.1.6 analytický popis 9 161 3 352 12 513
7.2.3 evidence uživatelů 65 852 −45 366 20 486
7.2.5 evidence čár. kódů knihoven 3 282 159 3 441
7.2.6 bibliografie literatury o NTK 2 049 723 2 772
7.2.7 BD ČNS ISSN 10 729 463 11 192

1 Úbytek počtu záznamů vznikl po konverzi dat z KP-Win do Aleph 500 (deduplikace 
záznamů)
2 Katalog NTK zde veden jako BD pro služební potřebu, jinak viz 7.1.1.1

7.3 Báze dat interní

číslo název

7.3 báze dat interní
7.3.1 evidence požadavků MMS
7.3.2 firemní literatura
7.3.3 evidence mikrofiší
7.3.4 bibliografie literatury o NTK
7.3.5 výzkumné zprávy NTK

7.4 Hospodářsko-správní báze dat pro služební potřebu

číslo název

7.4 hospodářsko-správní báze dat
7.4.1 personalistika Elanor Global
7.4.2 mzdy Elanor Global
7.4.3 účetnictví
7.4.4 majetek
7.4.5 rozpočty iFIS
7.4.6 finance iFIS
7.4.7 evidence komponent výpočetní techniky
7.4.8 evidence instalačních protokolů
7.4.9 evidence specifikačních listů
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1. Výpůjčky

1.1 Celkový počet výpůjček včetně interních

číslo údaj 2009 2010 10/09
v %

1.1 počet výpůjček celkem1 42 161 107 768 255,6 %
1.1.1 základní fond 41 501 106 058 255,6 %
1.1.2 speciální fond 961 1 710 177,9 %
1.1.2.1 elektronické dokumenty2 18 8 44,4 %
1.1.2.2 historický fond — 1 702  

1 neevidované výpůjčky neuvedeny
2 zahrnuje pouze výpůjčky samostatných elektronických dokumentů

1.2 Skladba výpůjček z fondů NTK externím uživatelům  
(vč. reprografických služeb nahrazujících výpůjčku)

číslo fond absenční výpůjčky absenční výpůjčky prezenční výpůjčky
osobní MS, MMS celkem protokolované1

2009 2010 2009 2010 2009 2010 10/09 v % 2009 2010 10/09 v %
1.2 celkem 40 151 103 698 276 1 773 40 227 105 471 262,2 % 1 366 1 312 96,0 %
1.2.1 ZF 40 150 103 698 276 1 676 40 226 105 374 262,0 % 1 351 70 5,2 %
1.2.2 HF — 0 — 97 — 97  — 1 242  

ZF – základní fond 
HF – historický fond
MS – meziknihovní služby
MMS – mezinárodní MS
1 Protokolované výpůjčky = výpůjčky ze skladu do studovny a výpůjčky v RS (normy,  
zákony a FL) 

1.3 Skladba výpůjček MS a MMS ze základního fondu NTK jiným  
knihovnám

číslo služba požadavky kladně vyřízeno kladně vyřízeno % kladně
výpůjčkou kopií celkem vyřízených

papírovou elektronickou1 požadavků
2009 2010 10/09 v % 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 09 v % 10 v %

1.3 celkem MS, MMS 7 190 6 544 91,0 % 270 280 4 069 4 076 2 693 2 644 7 032 7 000 97,8 % 107,0 %
1.3.1 MS ZF 7 137 6 520 91,4 % 270 270 4 069 4 069 2 642 2 642 6 981 6 981 97,8 % 107,1 %
1.3.2 MMS 53 24 45,3 % 0 10 0 7 51 2 51 19 96,2 % 79,2 %

1 kopie pro osobní potřebu dodávané elektronicky
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1.4 Výpůjčky ze zahraničních (MMS) a tuzemských knihoven (MVS)  
zajištěné pro uživatele NTK

číslo služba požadavky kladně vyřízeno kladně vyřízeno % kladně
výpůjčkou kopií celkem vyřízených

papírovou elektronickou1 požadavků
2009 2010 10/09 v % 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 09 v % 10 v %

1.4.1 MMS celkem 5 511 5 237 95,0 % 980 908 845 735 3 057 3 038 4 882 4 681 88,6 % 89,4 %
1.4.2 MVS celkem — 309  — 194 — 40 — 0 — 234 — 75,7 %

1 kopie pro osobní potřebu dodávané elektronicky

1.5 Pořadí zemí podle počtu vyřízených požadavků ze zahraničí

pořadí název země počet výpůjček
1. Německo 2 088
2. Nizozemí 744
3. USA 27
4. Kanada 16
5. Rusko 16

1.6 Pořadí zemí podle počtu vyřízených požadavků vyžádaných  
z NTK

pořadí název země počet výpůjček
1. Slovensko 7
2. Polsko 4
3. Německo 3
4. Španělsko 2
5. Kanada 1

2. Interní výpůjčky z fondu NTK a další interní služby
číslo údaj 2009 2010 10/09

v %
2.1 interní výpůjčky (služební fond a spotřeba) 300 593 197,7 %
2.2 výpůjčky z jiných knihoven 86 9 10,5 %

3. Provoz skladů 
číslo služba požadavky kladně vyřízeno kl. vyř./pož. v % založeno svazků

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
3. provoz skladů celkem 12 293 19 927 12 031 18 098 97,9 % 90,8 % — 69 516
3.1 z toho z depozitních skladů 2 531 8 982 2 407 7 212 95,1 % 80,3 % — 0
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v %
2.1 interní výpůjčky (služební fond a spotřeba) 300 593 197,7 %
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3. Provoz skladů 
číslo služba požadavky kladně vyřízeno kl. vyř./pož. v % založeno svazků
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4. Provoz reprografie a Tiskového systému

4.1 Přehled požadavků na reprografické služby nahrazující výpůjčku

číslo údaj 2009 2010 10/09
v %

4.1 vyřízeno požadavků celkem 8 317 8 787 105,7 %
4.1.1 poštou 1 618 3 871 239,2 %
4.1.2 osobně 1 550 3 001 193,6 %
4.1.3 prostřednictvím WWW 5 149 1 915 37,2 %

4.2 Výkon reprografie (stran)

číslo údaj 2009 2010 10/09
v %

4.2 výkon reprografie celkem 109 029 102 720 94,2 %
4.2.1 kopie papírové 76 159 87 447 114,8 %
4.2.2 zvětšeniny 4 141 3 525,0 %
4.2.3 kopie elektronické1 32 866 15 132 46,0 %

1 kopie pro osobní potřebu dodávané elektronicky
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4.3 Využití reprografie a Tiskového systému (stran) 

číslo údaj 2009 2010 10/09
v %

4.3 využití reprografie a Tiskového systému celkem — 254 940  
4.3.1 tisky celkem — 100 743  
4.3.1.1 MFZ1 celkem — 95 735  
4.3.1.1.1 veřejný prostor celkem — 26 581  
4.3.1.1.1.1 z toho studovna časopisů (MFZ33) — 5 321  
4.3.1.1.1.2 z toho badatelna (MFZ37) — 2 653  
4.3.1.1.1.3 z toho tisk zaměstnanci — 15 910  
4.3.1.1.2 služební MFZ — 69 154  
4.3.1.2 reprografie celkem — 5 008  
4.3.1.2.1 služební tisky — —  
4.3.1.2.2 tisky pro zákazníky — 5 008  
4.3.2 kopie celkem — 147 111  
4.3.2.1 MFZ celkem — 64 327  
4.3.2.1.1 veřejný prostor celkem — 26 981  
4.3.2.1.1.1 z toho studovna čas. (MFZ33) — 4 107  
4.3.2.1.1.2 z toho badatelna (MFZ37) — 899  
4.3.2.1.1.3 z toho kopie zaměstnanci — 18 359  
4.3.2.1.2 služební MFZ — 37 346  
4.3.2.2 reprografie celkem — 82 784  
4.3.2.2.1 služební kopie 64 000 55 713 87,1 %
4.3.2.2.2 kopie pro zákazníky — 27 071  
4.3.3 sken celkem (MFZ) — 7 086  
4.3.3.1 veřejný prostor — 3 481  
4.3.3.1.1 z toho zaměstnanci — 3 071  
4.3.3.2 služební MFZ — 3 605  

1 MFZ – multifunkční zařízení (v rámci Tiskového systému umožňuje tisky, kopie i sken)

5. Rešerše, písemné informace

5.1 Rešerše

číslo druh z www 10/09
2009 2010 v %

5.1 celkem 29 58 200,0 %
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5.2 Písemné informace (individuální)

číslo údaj 2009 2010 10/09
v %

5.2 poskytnuto písemných informací 4 809 7 342 152,7 %
5.2.1 z toho e-mailem 3 965 6 302 158,9 %

6. Publikace (název publikace a měsíc vydání)

Letáky:
Normy v NTK, 500 ks, průběžně
Historický fond, 500 ks, průběžně
Poprvé v NTK, 2 000 ks, průběžně
EOD, 500 ks, průběžně

Plakáty:
100 ks, různé, průběžně

Publikace:/bez ISBN/
Knihovní řád NTK, 2 000 ks, průběžně
Knihovní řád VPK, 150 ks, průběžně

Drobné tisky:
pozvánka NTK Rok poté, 100 ks, V/2010
pozvánka na KRE, 200 ks, VIII/2010
pozvánka na NUŠL, 200 ks, X/2010
Pozvánka na Roztočte pípy, 200 ks, XII/2010
PF 2011, 800 ks, XII/2010

7. Počet vzdělávacích akcí, školení a seminářů
číslo údaj 2009 2010 10/09

v %
7.1 vzdělávací projekty celkem 18 21 116,7 %
7.2 vzdělávací akce celkem 182 248 136,3 %
7.2.1 interní 22 59 268,2 %
7.2.2 pro odbornou veřejnost 160 189 118,1 %
7.3 počet hodin celkem 448 572 127,7 %
7.4 počet účastníků celkem 1 238 2 197 177,5 %
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8. Počet registrovaných zákazníků a počet  
registrovaných návštěvníků NTK
číslo údaj 2009 2010 10/09

v %
8.1 fyzičtí registrovaní zákazníci celkem 11 281 19 573 173,5 %
8.1.1 instituce 34 38 111,8 %
8.1.2 studenti 5 668 13 017 229,7 %
8.1.3 cizinci 577 189 32,8 %
8.1.4 ostatní 5 002 6 329 126,5 %
8.2. virtuální uživatelé VPK celkem 677 693 102,4 %
8.2.1 instituce 306 309 101,0 %
8.2.2 jednotlivci 371 384 103,5 %
8.3 počet návštěvníků celkem 189 129 937 989 496,0 %
8.3.1 fyzičtí návštěvníci 92 362 308 989 334,5 %
8.3.1.1 z toho studovny časopisů — 5 119  
8.3.1.2 badatelny HF — 1 167  
8.3.1.3 noční studovna — 28 928  
8.3.1.4 uživatelé internetu 1 840 196 000 10 652,2 %
8.3.2 virtuální návštěvníci 96 767 629 000 650,0 %

10. Elektronické knihy na objednávku (EOD)

číslo služba požadavky kladně vyřízeno kladně vyř./pož. v % kopie (strany)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
10.1 EOD – požadavky a kopie — 27 — 27 — 100,0 % — 3 761
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10. Elektronické knihy na objednávku (EOD)

číslo služba požadavky kladně vyřízeno kladně vyř./pož. v % kopie (strany)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
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1. Báze dat Virtuální polytechnické knihovny
číslo údaj počet záznamů počet záznamů

stav změny stav 10/09
2009 2010 2010 v %

1. báze dat VPK 20 625 1 239 21 864 106,0 %
1.1 souborný katalog VPK 19 948 1 223 21 171 106,1 %
1.2 báze dat majitelů uživatelských kont VPK 677 16 693 102,4 %
1.2.1 z toho konta poskytovatelů služeb VPK 48 −4 44 91,7 %

2. Služby Virtuální polytechnické knihovny
číslo údaj 2009 2010 10/09

v %
2. služby Virtuální polytechnické knihovny 23 109 20 104 87,0 %
2.1 požadavky na kopie celkem 18 143 15 320 84,4 %
2.1.1 z toho vyřízené celkem 15 750 13 515 85,8 %
2.1.1.1 z fondu NTK 5 176 4 187 80,9 %
2.1.1.2 z fondu jiné knihovny VPK 10 574 9 328 88,2 %
2.2 požadavky na MMS1 4 966 4 784 96,3 %
2.2.1 z toho vyřízené2 4 420 4 265 96,5 %

1 mezinárodní meziknihovní služby
2 vyřizuje pouze NTK jako servisní centrum VPK
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Knihovna roku 2010  

Ministerstvo kultury České 

republiky 

Cenu Knihovna roku 2010 

v kategorii Významný 

počin v oblasti poskytování 

veřejných knihovnických 

a informačních služeb 

uděluji Ing. Martinu 

Svobodovi za realizaci 
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Národní technické  

knihovny, který si vyžádal 

mimořádné odborné 

a osobnostní kvality 

Jiří Besser 

ministr kultury 

v Praze dne 30. září 2010
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Nejlepší stavba 2010  

Nominace na Cenu starosty 

Městské části Praha 6  

za realizaci nejlepší 

novostavby či rekonstrukce 

v období 2005 – 2010  

Národní technická knihovna 

Pořadatel soutěže  

Městská část Praha 6 

Předseda poroty  

Petr Bílek 

Starosta Městské části 
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