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1. Úvou

V r. 1992 pracovala Sčáčni čechniGká knihovna podle plánu
hlavních úkolů. proj eunaných a schválených gn.:miální po.r:adou
prvního nám0sčka mínisčra ~kolsčví, mláueže a ~ólovýchovy CR une
27. února 1992.

Sčruk~uru cohočo plánu odpovídala záklauním okruhům činnoscí

STK, k~eré byly rozčleněny čakčo:

A. čvorba a revize základního knižního a časopiseck6ho fondu,
D. vyuiiv~nl a ochrana základního fondu,
C. ~vorba a využívání sekundárních a speciálních fondů,

D. k neepční a rozvojové činnosčí.

E. mezindrodní spolupráce,
r. ekonomické a hospodářsko-správní agenuy.

Jeuno~lívě úkoly cěchčo okruhů činnoscí byly dále rozuěleny

UO dvou čásčí:

I. hlavní úkoly
II. průběžně úkoly.

Těmco uvéma hlediskům odpovídá i členěni zprávy o činnos~i

knihovny v r. 1992, prlcemž základní sčačisčické ukazačele,

porovnávající sčav v r. 1992 s rokem 1991, jsou uvedeny v kap. 2.
Tačo čabulka do jisčě míry ílusčruje jednak změny, jednak
probl~my, k~eré STK v r. 1992 řešila:

- Celkový rocnl přírůsček knihovních fondů sčoupl oprači r. 1991
o cca 18,9 %. V důsledku zahájení sysLemaLičLčjší akLualizace
fondů (obsahová provčrka knih a éasopisů, vyřazováni zbYLečných
dupliciL a redukce firemni ličeraLury) v~ak veula k absoluLnímu
poklesu SLavu sbírek o Lěmčř 44 čis. knihovnich jednoček.

POcřeba sLanoviL pravidla akviziéní poličiky respckLujicí
poslání STK vedla ke zpracování maLeriálu "Profil knihovního
fondu SLáLní Lechnickě knihovny" a zaháj ení prací r.a pravidlech
akLualizace (Lj. obsahově prověrky a vyřazování) knihovního fondu.

- Pokles POČLU odebíraných časopisů je způsoben pfedcv~ín redukci
Ličulů vydávaných na území někdejších socialisLíckých sLáčů.

PoéeL čiLulů objednaných na r. 1993 naopak vzrosLl o řadu nových
čiLulů vydávaných ve vyspělých zemích, zejména z oblasLi
moderních Lechnik a čechnologií.

- Komencář vyžauuje sLačisLika výpůjčních služeb: pokles výpůjček

knih a časopisů obráží pouze výpůjčky realizovaně prosLřeunicLvlm

czv. výpůjčního proLokolu, cj. výpůjčky ze sklauů do půjčovny

(absenčni) nebo do sLudovny (prezenční). Prezenční scudium volné
přísLupných pfíručních fondů a běžných ročníků č~sopisů nelze
sčačiScicky vyhodnocovac. STK v~ak zaznamenala mnohem vy;~i z~Jem

6cendfG o cyčo fondy v důsledku značného zkva!i~nění piiru6ních
fondů ve sčudovnáeh. ~ovněž důsledné uodržování zákazu půjčov6nl

posledních 2 ročniků časopisů domů vede k poklesu proLokolovaných
výpůjček. av;ak k vzesčupu zájmu O reprografick~ služby, zejména
POhOLovos~ni.

- Růsc nákladů na meziknihovní mezinárodní výpůjční služby vedl k
zavedení regulačních poplaLků (konkré~n6 kupónové me~ody po vzoru
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n~kčerých západoevropských knihoven). Poplačky však vedly k
poklesu .očču požadavků o cca 500. Jelikož náklady neusčále

rosčou. lze očekávaL dal~i zvý~ení poplačků a čím i ?okles
mezinárodnich výpůjček vzhledem k nedosčaLku finančních

prosčředků jak na sčran~ knihovny, čak na sčran~ uživačelů.

- Důsledn~ ~yžadování regisLračnieh popla~ků a současné vybírání
pokuč za nedodrženi výpůjčních lhůL. zčráčy průkazů. náhrad za
zčráčy a poskození publíkaeí vede i k poklesu počču

regisčrovanýsh uživačelů. Tenco pokles je však relačivní.

Aučomačizovaná evídence uživaLelů. d~sledná konLrola oprávněnosči

žádosčí o vysčavení nových průkazů spojená se zpoplaLně~i~ zčráL
průkazů apod. vede k ukáznění ččenářů a odpadnuLi náhodných
návšččvníků.

Podrobnější kvaličačivní a
rULinních, nicmén~ základních
čásci 3.2 a 4.

kvancícacivní
úkolů kníhovny.

hodnoceni sice
jsou uvedeny v

praccv,.í ků
je dokonce

Obecně lze konsčacovac, že výraznější zlom směrem k
incenzívnímu a cílev~domému vyhledávání informaci a informačnich

pramenů dosud nenasLal. PřeLrvávající nedosLaLek fínančních

prosčředků začím pOčlačuje pOčfebu požadovač ve věčsi m~re

nadsčandardní služby, kčeré nelze poskYLovaL bez úhrady, byť jsou
i nadúlc neziskové. Jde zejména o služby reš_=~ní a již zmínčné

výpůjčky ze zahraničí.

V zájmu rozšíření informovanosLi o STK a jejích službách byla
mimo pl~n vydána propagační brožura "SčáLní cechnícká knihovna je
LU pro vús". určená předevsím pro posluchače a pedagogy vysokých
škol Lechníckých a přírodovědných směrů.

Perspekcivním, avšak dlouhodobým úkolem je výscavba
ínformačního a referenčního cencra, jehož základem je již v r.
1991 vyčvořená sLudovna referáLové a firemní ličeraLury.

V~'zr.amným obohacením j eJ ~ činnosLi je rozš iřovi.ní -::echnologíe
CD-ROM ~aveder.ím dalších cemačických a referenčních daLabází a
vycvořením Lechnických předpokladů k zavedení mulLirežimu.
V souvislosci s výsLavbou referenčního pracovi~cě byla mimo plán
zpracovóna s~udie "Rozbor činnosLi ÚLvaru firemní ličeračury

a návrhy zm~n profilu a poskYLovaných služeb". Tenco maceriál
bude jedním z východisek při nucné Lransiormaci způsobů b~dování

a využívání Lěchco speciálních sbírek.

POScup zavádění aucomaLizace knihovnických procesň STK je
komplikován
- dnes již nevyhovující archíL~kčurou LAN PC. I:om?likující
zejména propojení STK s pražskou akademickou síčí. Vzhledem k
vysokým finan0ním ndkladům bude pOLřebnd inovace probíhač

pos~upn6 a pravd~podobn~ pomalu;
- nedoscDLečnou spol~hlivos~i sysL~mu v d~sledku kolísání nap~~í

a poruch nčkLerých komponenLů - zejména akčivnich h~bG;

- do konce r. 1992 trvající nevyjasněnosLí ~echnick6hn a
programov6ho zaGezpetení české a slovenské knihovnické sícě.

koncipované pod vedením Národni knihovny v Praze za podpory
Mellonovy nadace;
- kaLascrofálním nedosLaLkem kvalifikovaných
pOcřebných profesí (programácorská kapaciLa
zabezpečována formou náhradní vojenské služby!);
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pamětí,(Jiskových

konceDčnlho oDutfeni

- Lychlým naplňováním

reziden"tních.
V "t2"to si"tunci nelze bez zásndniho

pokrnčoval: Úsněšně v komDlexni au"toma"'ti.znci

zejména

DLOVOZU knihovnv.

tzv.

Za úspěch lze považova"t:

konkrótni.
periodik
vydávaný
údajů o

podchycení zájmu vysoko;kolských knihoven o
spolupráci s STK výsledkem je např. báze da"t
odebíranýc~ 15 knihovnami, jejimi výs"tupem je každoročně

seznam uvádějicí kromě zákl<:"dních iden"tifikačnich

periodiku. i lokační značky ptislu;ných knihoven;
- "ta"to spolupráce kladně ovlivnila i postup praci pti plněni

úkolO z usnesení vlády CR Č. 367/92, kde STK posky"tla ptislu~né
pracovni komisi servisni zázemi;
- navázáni dal;ich ptímých kon"tak"tO se zahraničnimi dodava"tcli
informačních zdrojO:
- záchrana vzácných souborů map, pIánO a obrazové dokumen"tace z
18. - 20. s"tole"tí;
- ptemís"tění jádra his"torického fondu do zvlá;"tní mis"tnos"ti;
- zahájeni výs"tavby dal;í haly depozí"tniho skladu, k"tcrá by m~la

na urči"tou dobu zajis"ti"t "tolik po"ttebnó pros"tory pro fondy.

Na závěr je nu"tné poznamena"t, že STK ze s"tuvu 1G8 pracovníků

snižila reorganizaci k 1.7.1992 plánovaný pfepočtcný s"tav
piacovniků na 165. Pti"tom byl zřizen ekonomický odbor včc"tnč
zcela nového kvalifikačně a provozně náročného inves"ti6niho
odděleni. jehož hlavnim posláním - kromě výs"tavby a rekons"trukci
depozi"tních skladů - je připrava dlouho odkládané výs"tavby nově

budovy STK, jejiž nadresor"tni význam byl kons"ta"tován usnesením
vlády éR č. 369 z 20. kvě"tna 1992.

Skutečný ptepoč"tený pr.ůměrný s"tav pracovníků STK byl v r. 1992
158,73. Je v~ak "třeba kons"ta"tova"t, že "ten"to s"tav neni bohužel
výsledkem úspč;n6 racionalizace pr.áce, ale nedos"tn"tku
kvalifikovaných sil na "trhu práce, a "to zcjoěna v důsledku s"tálc
málo a"trak"tivniho pla"tového ohodnoceni v rozpoé"tových
a ptispěvkových organizacich (na rozdil od privá"tniho sek"toru).
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2. Hlavní statistické ukazatele činnosti knihovny v r. 1991-1992

1991 1992

Přírů:;1:ek primárních fondů: 49 879 62 625
z 1:oho: sv. knižní a časop. li1:era1.ury 14 tSa6 16 400

jedno1:ek firemní li1:era1:ury 10 825 17 731
j edno1:ek na mikrograf.
médiích 14 989 15 869
os1:a1:ní 1 459 12 625
úbY1:ek - celkem 75 365 104 688

S1:av fondu ke konci roku: í. 808 272 1 766 209
z 1:oho: sv. knižní a časop. li1:era1:ury 1 045 293 1 056 841

jedno1:ek firemní li1:era1:ury 483 493 40J. 388
j edno1:ek na mikrog=af.
m<:diích 204 820 220 689
oS1:a1:ní 74 666 87 291

1'06(;1: odebíraných 'ri 1:ulů t:asopisů: 3 l'79 17 2 717
z 1:oho: duplik6.1:ů 276 I 1310

POt:e1: záznamů v sekundárních fondech: 5 339 138 5 403 192
z 1:oho: ka1:alogy základního fondu

knihovny :; 312 8::;0 3 370 010
dokumen'r. kar1:o1:t:ky 1 898 046 1 899 780
oS1:aTní 128 242 133 40:'-

--
Celkový poče1: výpůjt:ek: 713 849 645 900 I
z 1:oho: knih a časopisů absenčnč 65 753 69 222

knih a časopisů presenčně 191 658 179 158
knih a časopisů ~IVS a MMVS 4 770 3 552
knih a časopisů in1:erní 13 147 10 039
knih a časop.reprogr.službami 10 069 17 627
firem.li1:.v 1:ema1:ic.řadách 80 214 78 510
firemni li1:era1:ury os1:a1:ni 328 028 266 533
výpůjčky a kopie ze zahr. 1 758 1 272
výpůjčky z jiných knihoven čs. 18 10
výpůjčky z fondu na
mikrografických médiích 18 434 19 977

PočeT návš1:ěvníků: 122 725 122 551
Poče1: odbt:ra1:elů rémaT. i-ad firem. li 1:. : 279 182
PočeT vyřízených objednávek na reprodukce: 28 813 18 679
Poče1: zhOTovených reprodukci I nevykazován ·249 879
P06eT regis1:I:ovaných uživa1:elů s Pla1: nÝii
průkazy: 10 956 8 504

1/ Ve výkazu za r. 1992 byl omylem uveden poče1: svazků (5 885).
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3. Plněni plánu
3.1 HLAVNí ÚKOLY

A. Tvorba a revize základního fondu

Číslo Hlavní úkol Termín Zodpovídá

r A 1 Na zál<ladc: nové koncepce "tvorby zá-
kladního fondu zpracova"t jeho nový
profíl a z něj vych:ízejici plán do-
plliováni knihovního fondu STK 31. 12. ved.odb.2

Plnění: Na základě nové koncepce "tvorby základniho fondu byl
zpracován jeho nový profil a z něj vycházejici plán dopl~ováni

knihovniho fondu STK. ~In"teriál "Profil knihovního fondu S"t:i"tní
"technické knihovny dGkon~ený v prosinci 1992 vychází ze
spolupráce s knihcvnami vysokých ;kol, ús"tfedních vědeckých

knihoven v Praze a SVK v Brně. Profil byl podrobné posuzován
a pfipominkován "těmi"to knihovnami vysokých škol:

eVUT (fakul"ta s"trojni. elek"tro"technieká, jaderná a
fyzikálně-inženýrská. ve ČVUT)

Karlova univerzi"ta (fakul"ta přírodovědecká a ma"tema"ticko-
-fyzikální)

V~C1-IT Pr.aha
V~eHT Pardubice
VUT Brno
VŠZ Brno
Západočeská univerzi"ta v Plzni.

Na profil knihovního fondu bude navazova"t ma"teriál "AkLualizace
knihovniho fondu STK". jehož 1.verze byla zpracována mimo plán
hlavnich úkolů knihovny. Dopracován bude v r. 1993.

e. Tvorba a vyu·žíváni sekundárních a spccíálních fondů

Čislo Hlavni úkol Termín Zodpovídá

r e 1 Na základě výsledků odborné aULorsko
-právni experčízy uprav:!."t zásady
ús"tfední evidence pfekladů z odbor-
né li"tera1:ury a uklť'dáni a využíváni
jej i báze da"t 31.12. ved.odb.4

Plnění:

Exper"tíza. vypracovaná Ús"tavem práva autorského, práv
průmyslových a práva sou"těžního UK v Praze, kons"ta"tovala
nefunkčnos"t a zas"taralos"t prúvn:iho pfedpisu, na jehož základě ÚEP
vznikla, nicméně nezpochybnila ziskáváni údajů o pfekladech
a jejich zpřístupňování v STK z hlediska současně pla"tného
au"torského zákona. Na základě exper-rízy byl zpracován r:ímcový
návrh "transformace ÚEP do podoby nevýdělečné

informačně-referenční služby, vycházející ze s-rávající meLodiky
sběru daL a jejich ukládání a zpracování na výpočeLní -rechnice
STI<. Vzhledem k prccesu rozpadu ČSfR. ujasňování dílčích

nejasnos"tí pfi výkladu exper-rízy a rovněž personálnim ob"tížím
v odd. 41 se nepodafilo úkol v roce 1992 dovésL do konce. Ru"tinní
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činnos~ ÚEP .prl~om pokračovala normdlnim zpOsobem. Zpracováni
a ukládáni báze da~ pčckladů z odborné li~era~ury probihalo
v roce 1992 bez přerušeni. Bylo zpracováno a do BD uloženo celkem
676 žádanek o pčcklad. Bylo zjiš~ěno celkem 87 duplici~. Došlo
celkem 1.091 ho~ových překladů. celkově bylo obsahově zpracováno
1.348 piekladO. PrObéžně bylo vyřizeno 236 osobnich
a ~elefoniekých dotazO. Pro uživatele byly zpracovány 3 ~ema~ické

rešerše obsahujici 176 záznamO o překladech.

1 C 2 V~s~ jedn~ni o možnos~ech G0a5~i

STK v sys~~mu SlGLE a v souvislos~i

s jeho výsledky zpracova~ návrh n~

~ransformaci ~s~ředni evidence vý
zkumných zpr~v a discr~aci do formy
soubo.cného ka~alogu

31.12 ..
kon~rola

k 30.6. I
ved.odb.4 i

Plněni: S~~~ni technická knihovna reagovala kladně na předběžnou

nabidku EAGLE ke spolupráci v sys~ému SIGLE. K posouzeni ~é~o

nabidky byly vY'Lád~ny podrobné ma~eriály o EAGLE. SIGLE a způsobu

6lcns~v L v nich. dále: o jej ich službách. pl'oduk~ech a~d. S~;ÍLni

~echni(:k~ knihovnu kon~ak~ovala Slovenskou ~echnickou knižnici
v Bra~islavě s žádos~i o spoluGčas~ v ~om~o sys~ému. Po
předběžném po~á~e6nim souhlasu SITK svou Gčas~ odvolala. Na
základě obdržených dokumen~ů byl zpracován pracovni ma~eriál,

k~el:ý specifikoval zejména současné hranice Gčas~l STK v sys~ému

SIGLE a nu~né ak~ivi~y, k~eré by bylo nu~no k zabezpečeni ~é~o

clnnos~i zajis~i~. Ukázalo se, že zajiš~ěni činnos~i Národniho
s~ředisku SIGLE v STK předpoklád~ zcela radikálni změnu v obla~~i

regis~race a zejména ziskáváni primárni "šedé li~era~4ry"

z hlediska legisla~ivniho. finančniho. organizačniho

a maTeriálně-Technického, což je momen~álně zcela mimo možnOSTi
STK samo~né. NejasnoSTi vznikaly i s PosLupem rozpadu federace a
zpochyb~ováni přije~i usociačni dohody s ES. k~erá bude zřejmě

základnim předpokladem alespoň volného přidružení k EAGLE
a STGLE. Rovněž kompeLenční zákon, na jehož základě by bylo moino
s~anovi~ další pos~up. byl přija~ ai ve ll. pol. 1992.

V návaznos~i na analýzu maTeridlů SIGLE byla ve spolupráci
s odb. 2 vypracována koncepce báze da~ souborného ka~alogu

výzkumných zpráv a diser~aci, k~erá vycházela ze současně

provozované Gs~řední evidence výzkumných zpráv a diser~aci

(ÚEVZOD) a kTerá rovněi respek~ovala něk~eré požadavky SYSTému
STGLE na ukládání Gdajů O "šedé liTeraTuře". Ukládání Gdajů do
TéLo báze dUL je moiné jak na základě zdrojových formulářO
ÚEVZOD, ~ak na základě primárnich pramenů sumo~ných. Za iim
Gčelem byl s Národni knihovnou v Praze dohodnut harmonogra~

zrychlen~ho předdváni zpracovaných diserLaci z ~echnických obor~'_t
do STK, který však NK nedodržuje. Ve spolupráci s odd. 13 byl 80
konce roku 1992 vy~vo~en v syst~mu DASAT program pro Tvorbu ~éTO

bdze du~ a jejiho doplňov~ni. S rULinnim ukládánim zázna~ů d9
báze se POČiLQ v roce 1993. Celá koncepce vycházela z relaLivn~.

omezených personálnich a organizačnich možnos~i STK.

I C 3 V návaznOSLí na průběh Gkolu I C 2 ..

zajisLiL Lvorbu bázi daL ve spolupr. dle I C 2. ved.odb.4
s odd. 15 a odb.2
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Plnčni: Z kapuci 1:ních důvodů se ouu. 13 r.lOhlo včnovu1: zprucov::,ní
programu pro 1:vorbu b~ze dUl: soubo~ného kU1:alogu VZ a DI
v svs1:6mu DASAT prak1:icky ai v II. pol. 1992. Odluučný program
byl' odboru 4 pied'n v zdvéru roku 1992. RU1:inním způsobem

probíhal pouze sb0r. redakce a obsahově zpracov~ni vS1:upních dU1:
ÚEVZOD 1:ak, aby byly k ukldddní pEipraveny. Poče1: zpracovaných
z~zn3mů byl celkem 806, z 1:oho 45J VZ a 353 DI. Bylo zodpovězeno

celkem 105 osobních a 1:elefonických d01:t1zů. Pro ÚIV byl ručnč
zpracovdn výbčr diser~ací z oblas1:i škols1:ví u pedugogiky.

D. Koncepční a rozvojovč činnos1:i

Číslo Hlavní úkol Termín Zoupovic.1::L

I D 1 V součínnos1:i s ÚIV, s kníhovna.lli
vysokých škol a fakul1: 1:echníckého
a přírodověd~ého zaměřeni, případn'::

s dalšími ins1:i1:ucemi rozvíjec
al:1:iví1:Y v zájmu vY1:voi.'ení kooperaC:- ved.oud.12
ní ho seskupení na základ2 oboro'Jé spoluprdce
příslušnos1:i a vzájemné výhodnos1:i. prub2žn0 s ved.oub.
Uspořáda1: 2. poradu zás1:upců vyso- 2,3,4 u
koš kolských knihoven 1:echníckého a odd .13
pEírodov'::dného zam2Eení 2. a

Plnční: Dne 17. června 1992 se konala ve S1:á1:ní 'cechnické
knihovnč 2. porada předs1:aví1:el~ knihoven vysokých škol
1:echnických a příbuzných směrů. ~a poradě byly projednány o1:ázky
1:ýkající se ~oncepce C:innos1:i a dalšího rozvoje STK, úkoly
vyplývající pro r~sor1: ~SMT ČR z usnesení vlády ČR č. 367/92
z 20. kv6cna 1997. o koncepci rozvoje veřejných infocmučnic!l

služeb v České republice ft ak1:udlní problémy řešené v S'fK
v oblas1:i 1:yorby fondů, služeb uživa1:elům a sekunddrních
a speciálních fondů. Konkré1:ní 1:ermínované úkoly, k1:eré vyplynuly
z 1:éto porady, byly splněny.

Spolupr~ce STK S kni~ovnami vysokých škol přispěla ke splněni

úkolů usnes~ní vlády CR 6.367/92, k~cré uložilo v bodě 111.2
minis1:rovi Akols1:ví, ml~deie a ~~lovýchovy ČR ffedloží1:
předsedovi Korni-se vlády České republiky pro s~á1:ní ínformační

systém zpr~vu o zajíš~ění, popřípad~ o způsobu likvidace,
veřej ných informačn.~ch služeb v rozsahu své působnosci ÚO 30.
lis1:opadu 1992. Pro splnění 1:oho1:o úkolu byla 1. n~mčs1:kem

minis~ra jmenována pracovní komíse, jejíž ~ajc~nici sc s~ula

ředi1:elka STK. S~á1:ní 1:cchnick6 knihovna se 1:ak s1:ala pracovním
zázemím pro jednání 1:61:0 komise, pro pfípravu poúkladů a1:d.
Z\?ráva byla v 1:ermínu zpraccv<Jna, projcdnúna a schválenu vedenim
MSMT CR, a pfedána piedscdovi Komise vláuy ČR pro s~ácnl

ínformační sys-cém.

Formální uS1:avení koopera6ního seskupeni knihoven vysokých škol
cechnických a přírodovčdných by 171210 bý~ řešeno v roce 1993
v souvislos1:í s~ zpracováním koncepce rozvoje veřejných

informačních služeb ve škols~ví navržcné v důvodové zprávč, k~erá

byla scučás1:í ma~eriúlu pro vcdení MSMT ČR v souvíslos-ci
s přeoáním zprávy o zajiš~éni VIS.
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I D 2 Zaj ls·c i c ucaS1: STK v př lpravé le- IlliJle ueče- d1: co
gislacivnlch dokumencO. norem a ných I O 1
pravidel cerminO

-----'--------'
Plnční: Na základč úkolu 111.3. usnesení vlády ČR Č. 367/92 byl
J1Z zmínčnou pracovní komisí zpracován náveh předpisu MSMT éR
o poskycování veřejných informačních služeb. Na připravě 1:ohoro
ma1:eeiálu se podíleli pracovnici oddčlení rozvoje knihovnických
činnos1:i STK. Dále spolupracovali na přípravě norma1:ivních
dokumenc6 (knihovnický zákon, koncepce rozvoje veřejných

knihoven, připravovaných mj. ÚS1:řední knihovnickou radou).
Zpracování ČSN pro oblas1: knihovnic1:vi, bibliografie
a vědccko1:echnických informací s1:agnovalo. nyla vydána pouze ČSN
010195. Několik specialis1:ů STK se sralo členy aU1:orského
kolek1:ivu pro zpracováni Pravidel jmenného popisu, navazujících
na 1:U1:0 normu. Dále bylo připominkováno 2. znění CSN pro čárový

kód EAN/ISSN a ISnN. Předpokládané zřízení Komise CITNA
v Dra1:islavč. do nlZ byla přihlášena =áscupkyné S·IX, se
neuskucečnilo z dOvodu rozpadu federace, fracovní s-cyk
s přislu~nými pracovíš-ci Národni knihovny v Praze a s Náeodnim
informačním s-cřediskem CR byl průběžně udržován.

Zajis1:i1: zpracování podkladů peo
přípravu výs1:avby nové budovy STK

ved.odd.12

PJnČlli: Na úseku pr.lpravy výs1::J.vby nové budovy byl dokončen

s1:avcbni zámčr upravený podle požadavků odboených posuzovat~lů

a reprezen1:an1:ů MSMT éR. Zadáni sravby bylo doplnčno

o 1:echnologickč a provozni schema a byly vazeny moinosri
překonáni nčk1:erých nedos1:a1:ků navrhovaného objemového
a dispozičniho řešeni. P~edprojek1:ová pr.lprava pokračovala

i v oblas1:i kon-cak1:ů s po1:enciálními dodavaceli rechnologické
čás1:i s-cavby (výrobci regálO, akce Pragoalarm, Securi-con, Czech
Alarm L1:d., Taurus AC1:ron). Územní rozhodnu1:í k zadáni sravby
nabylo právní pla1:nos1:i až v závěru roku; dlouhodobě se
projednávalo odvolání zas1:upi-cels1:va Prahy 8 pro1:i umís1:éní
s1:avby. Odvolání bylo zamí1:nu1:O minis1:ersrvem živo1:ního prosTředí

éR. Ke konci roku 1:rvají nejasnos1:i ve včci vlas1:nic1:vi pozemku
a je ře~en rozpor mezi ruv (od 1.1.1993 ÚS1:av průmyslového
vlascn.lctvi) a magis1:rá1:em hl. m. Prahy. N~;vrh smlouvy o uzavřeli i
budoucí smlouvy mezi FÚV a STK o pus1:oupení pozemku, na n2mž bude
vybudován objek1: STK a pozemku, nezby1:ného pro jeho fungováni. P(~

dos1:<.lVGn i uvedcné:ho objek1:u nebyl STK akceptován vzh1<::dcIJ
k nedos1:accG~é: ploše. Na urgence rúv do konce roku 1992
neodpov0JČl. Dořešena je o-cúzka financování zadúni s~avby ze
s-crany STK. Neni doře;cna o1:ázka al1:erna1:ivního ře;~ní objekru
STK v are::llu vysokých škol v Dejvicich.

ZásaJn lm rnu-ceriálem v oblas1:i pC·írnav výs-cavby nové buJovy pl."O

STK je Návrh na výstavbu nové buJovy S1:á~ní 1:echnické knihovny,
krceý byl projeJnán na schůzi vláJy éR dne 20. 5. 1992 a na jehož
záklud~ bylo vydáno usnesení vlády éR 6. 369/92, k1:erým vl~da

souhlasí se záměrem výs1:avby a ukládá mj. vyjasni1: podminky
převodu pozemků a zpracova1: návrhy na Gerpání fínančních

pros1:ředků. S ohledem na současnou si1:uaci s1:á1:ního rozpoč1:U

a rozpad federace požádalo vedení MSMT éR o odložení 1:eemínu
dal;ího jednání ve vládě CR na 2. polole1:í roku 1993.
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[ D --l Pok~'aL;ovat v zuvác..léni utolllatizovu
ného sys-rému STK:

ID--l.l au-roma-rizace linky zpracováni
fondů - 1. e-rapa 31.12

[D4.: - konverze evic..lence uživatelů do
systému DASAT 31.3

rD--l.3 - vy-rvofeni moc..lulu výpůjčního

sys-rěmu v DASATu 31.12
rD--l.--l - úuržba a inovace aplik. sof-r~are.

zajišťovúní provozuschopnosti LAN průbt:žnt:

veu.uc..Ic..I.13
+

fe';itelé

l'ln':;n.í: Zuvác..lění au-roma-rizovaného sys-tému STK je c..Ilouhoc..lob':;
ovlivňov~no 3 fnk-rory zna6né ~omplikujícimi plynulost cclého
procesu:
a) pcrson~lnírni problěmy vyvolanými nec..los-ratkem pln':;
kvalifikovaných pracovníků na -rrhu pr<1c<': v c..Iůsl<.:dku nízké
a-rrak-rivi-ry pla-ru v rozpo6tov1ch organizu<.:ish
b) do konce roku 1992 -rrvajicí nevyjasnénos-rí volby programu
zaj iš-rění sí -r':; 6cských a slovenských knihoven v -rámci p_roj ek-tu
podporovan~ho Mcllonovou nac..laci. Volba SV nu-rné ovlivní POStup
STK v z~jmu maxim~lni da-rovt: a prograrnov~ kompa-ribili-ry zejména
s Národni knihovnou v Praze.
c) probl~rny s nevyhovujíci architekturou s-rávajici lokálni si-r':;
STK, ins-ralovaně v roce 1989 (operotni sys-r~m Novell NetVare
2.15, archi-rektura na b~zi ARCNET, komplikace s napojenim na
pražskou akademickou si ť resp. INTER.'JET apod.) .

V -ré-ro si-ruaci se jevi:
a) orien-rDce na sys-rém DASAT jako nu-rnt: piechodné fe';eni.
b) po-rfeba rekons-rrukce a modernizace LA.I'1 PC -rak, aby umožňovaLa
provozuschopnt: propojeni jak se si-rí knihoven SP'-';lvovallou
da-rabázovým cen-rrem Národní knihovny v Praze, -rak s pražskou
akademickou sí-rí,
c) po-rieba zásadniho reseni v rámci zpracování koncepce veEcjných
informaénich služeb v resor-ru MSMT CR.

S ohlec..lem na -ry-ro sku-rečnos-ri ·byl úkol splněn -rak1:o:

ID4.1 uu-roma-rizace linky zpracováni fondů

V prvni etapě byla provedena analýza a kapaci-rni
propot:-ry. Bylo zjištěno, že požauované údaje pro
c..Iu-rabdzi ka-ralogu knih by pfeds-ravovaly cca 5000 By-re
na 1 záznum, což pi-cdst'-lvuje cca 30 ;'113 Ill-O pi-írůs-tky

za 1 rok. Vzhledell; k zaplnění disků neby Lo reálné tu-co
da-rubázi provozovu-r. Je nuvržena uatab~ze pro akvizici
knih, která nebyla uživa-relům pfcd~na, jeji uvcc..leni do
provozu musi být ie~eno v souvislosci s datab~zi

katalogu.

ID4.2 da-rabáze evidence
v ru-rinním provozu,

uživa-relů v
úkol je splnčn.

sys-rérnu DASAT je

ID4.3 vy-rvoEeni mouulu výpůj6niho sys-rěmu v DASATU
Pracovnik, k-rerý na úkolu pracoval, ode';el z STK
k 1.4. 1992 a pracovnik. k-rerý měl pokra~ova1:,

vykonává od 1.6.92 náhradni vojenskou službu.
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ID". 'I údt"žbu a inovact: O-plikačniho SO ["'("'-':.l r(:; , zaj iš-ré:ní
provozuschopnosti LAN jsou p~ůb~~n~ pln~ny. Bylo
dopln~no p~ogramovi: vybaveni i hard\Jarc a byla
provedena rekon[igu~ace sit~ lak. aby lépe odpoviJala
současným po-cÍ"ebám. Po instalaci nového filc se~ve~u

a Novel! NetVare verse 3.11 jako prvni k~ok

k modernizaci si-cč PC bude moin~ realizova-c daL~i

ÚJohy. na k-cel'i: dosud nes-cačily diskové pam~ti.

Současné byl ve spolupráci s Národni knihovnou v Praze
:t výpoéecnim centJ:em Ka~lovy univc.rzity zaj ištén
routce pro napojeni STK na pražskou akademickou sic.

I D 5 Rešcni úkolu I 096 programu Informa- dle har- řešiLel
-cizace "Technologie poloau-coma-cické monogramu
indexace" v zúvislos-ci na do-caci
z ~IHPR éR

PlnčnJ.: V r. 1992 bylo m:Jžno z<lhájil. i-e';;ení úkolu opét se
zpo~dénim vzhledem k termínu uzavi-eni pi-islu;né smlouvy
O posky-cnuti a využi-ci prostředků ze s-cá-cniho rozpoč-cu na podporu
i-e'eni peojektu. ~ešeni úkolu je od počú-cku poznamenáno
kOlllp I j kacemi se z [~;kúvéln [Ii' ex ternich special is-ců (ncmo;;;nos-c
pou~~i·t dOt~lci na Úlll'~ldu oSTacnieh osobnich nélkl~HJů a z toho
VyplÝVClj.íci pocj'Le zejména pCl. zpracovélni -cemat z vyslovené
"nepodnikatelských" oboeů .. napi-. filosofie. -ceologie. h.is-corie
apod.)

splnénc. e-capa 5.
nék-cerém L vyššich
in-ccrfacc na dalši
r::ímci spolupr::ícc se

Pedle n::ívrhu projel.au
indexace soustavou 3

účas-cí Oblas-cního

v

Z cílů s-ca~ovených pro r. 1992 byla
"Vy-cvoi-cní knihovního pcogram. modulu v
programovucich jazyků s cilem získaL
progra~ové produk-cy pouzl.vaně v SIS"
spolui-e';;itelskou organizc.cí OVC VUT Brno.
je pro~camovú podpora poloau-co~a-cické

hesláfů garan-covúna spoluie';;i-celskou
výpočcLniho cen-cra VUT v Brné.

Po ziskáni zkušenos-cí s tvorbou sous-cavy hesl~i-ů došlo k
úpravě vé:cných e-cap. pro-cože se ukázalo jako ncúčelné: vy-cvéli'e-c
3 součásti souboru selekčních jazyků separá-cné. růvodnč

předpokJúdaný pos-cup veul ex-cerní odborníky na jedné stran~

k zaváuéni uuplici-cnicll hesel. na uruhé s-craně ke vzniku "bilých
mís-c". T3-co zmčna v;ak pi-incs!n obrovský núrůs-c požadavků na
redakčni a supervizorské pr::íce. k-ceré musí bý-c zajišiovdny jediné
intcrními pracovníky STK. V soul:asnos-ci jsou -cak-co zpracovávány
obory:

Archi-cek-cura a urbnnis~us

As-cronomie
Biologie
Doprava
Ekonomícké vC::dy
Ekonomika
Elek-cro-cechnika a elck-cronika
Energe-cika
E-cnografie
filozofie
fyzika
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Geofyzik'-l
Gc::og.raťie

Geologie
lIis"to["le
Chemická technologie.;
ChclIlle obecnél

:\l101:g'-ln lckci
()cganickú
"n"ly"t i ckél
fyzi.kc·llni
lIl'-lkrolllolekulúrni

Inforlll"tik" (vCc1:n0 knihovnictví)
KOlllunéllní hospo<Júi·s"tvi
Kul"turní " sociálni un"tropologie
tl::ncm::n i k u
Poli"tologie
Sociologie
Spo"tiebni p["amysl
S"tnvebnic"tvi
Teologie
TL:žbn neros"ta
Uměni n i·emeslv.
Výchova n vzdělúváni

výpočc"tni "technika
Zuravo"tnlc"tvi
ZemL:uělství

Rozpracovány jsou s1:ro]lrens"tví. hu"tnic"tvi. právo a obory
vysloven'; inTer<Jiscipllnúrni (např. živoTní prosTie<Jí. kTer6 de
:.'::1c"to vznlkne z - nebo bude souč':"stí souvisejieh uisciplin).

KromL: využi"ti v STK projevuje zájem o vyuii"tí výslcukG rudu
vysokoškolských a stúTnich věueckých knihoven. OVC VUT Brno nu
záklauě <Johodv O spolupráci pii iešení úkola I 096 a I 053.
STřední pramy~lov':" škola sTavební v Praze. Dušni ulice. Ústuv
informaci a prognóz škols"tva. mlá<Ježe a "telovýchovy v BratislavL:.

F. ckonomickL: a hospo<Jáčsko-správni agcn<Jy

Čislo Hlavni úkol Termin Zo<Jpovi<Jél

I r- l Zavcueni aUTomaTizace personálni veu.ouu.l2
<.lgen<Jy 30.6. a 15

- 11 -

Plnění: Úkol z::1ve<Jení au"tomaTiznce personálni agendy STK byl
splněn. Do ru"tinniho provozu byla zavedena agenda PersonalisTika
602 jako prvni krok au"tomaTizace hospodářských a sprúvnich
prc,cesů.

Plnění: Výs"tavba 3. haly depoziTniho skladu ve Lhot'; u Dolnich
Břežan byla zahájena 30.11.1992. V zájmu T6"to akce bylo nUTn6
usilovným jednánim zvráTiT pavodní nega"tivni s"tanovisko Obecního
úřadu v Břežanech a přis"toupiT na podminky dopracování projekTu
podle požaoavka obce. S"tavba bude dokončena v roce 1993.

veu.oud.13

dle
harmono
gramu

I r- 2 V z':"vislos"ti na zajiš"tčni invesTič

nich pros"tředka zahájiT výs"tavbu
depoziTáře LhOTa III



J . 2 l' RŮllU.N(: ÚKOLY

Cislo Úkol

IIA 1 Kooruinace ~vorby fonu0 zahruni~nich

periouik s vysokoškolskými knihovna
111 i. o. ús u:'eunimi v.;ueckými knihovnumi
Se siulem v I'razc

Tecmin

podle
termínů

obj euná
vek

ZOUPOVíU':l

vcu.oub.2

r. 1988.
neby]y ve

vykazuje
uůsledky

zrušeni
Souča:::ný

Plnč;n í.: V rámci zprucovúni obj eunávky zahraničnich per icd i k na
rok 199J probC:hla kooruinace -ci1:ulů s kni!lovno.mi vysokých škol
a ús~ieunimi vč:ueckými knihovnami sc sidtem v Praze.

[IA 2 Zaj iS1:} ~ uoplňováni knihovniho fondu D
STK 'I "-':UIICi. jej Lho zamč;i'eni nákupem,
výménou, uary a ualšimi formami. ak-
vizice průb~inč; veu.oub.2

Pl.nč;ni: V akvizici nepeciodi.ckC: li1:cra~ury se v rocc 1992
ncgo.~}vné: pcojevily nejasnos·ti rozpoč~ové si~uace na počátku

roku. V prvním pololeci bylo nU1:n~ nákup omezova-c. Skluz p2i
vyi.izovúní objeunúvek z druhého pololct:í pak 111'" za následek. že
uodávky a fo.k-cury s<;; sous-ci-l.:ďuj.i až na posleuní č-cvL'clc1:i a i·uu:l.
knih buue uodána až v roce násleuujícím, vzhledem k -Comu, Že
zahraní čni uod:l.vat:elé s-crik1:n2 vyžaduji plo.1:by piedem. B0hem roku
1992 se zlepšily možnOSTi nákupu C:eskt a slovenské liTerc1:ury,
proTože knižni ob ch ou i vydňváni li1:eraTury se již STo.bilizovo.ly.
Rovnč;ž se rozšiiuji možnost:i nákupu zahranični neperiodické
liTera-cuc:1 a to jo.k u no.šieh, -co.~..: u zo.hro.ničnich ollchodnich
firem. Kcol:lL: STern-Vel"J.ug Dusseldorf o. Kubon & Sagner ~Iunchen.

u nich:': jsou obj edn':,ny zej mL:na seriály, byly kn lhy obj ednány
u celé L'auy zo.hran LC:nich uodavat:elů. Na zúklauě vyhodnoceni
zkušenosTi budou nadále vybiráni pouze Ti, kTeii posky~uji

nejvýhodnC,j šl. podminky.
ZnaC:ný pokles pOČTU liTero.Tury ziskávo.né a ouesilaně

mezi národn i výloC:na. Teprve v roce 1992 se plné: p roj ev i ly
opaTieni z r. 1991 ke zkvaliTn0ni vým~ny, Tj.
neefek-civnieh nebo jeunosTranných vým0nných parTnerů.

počeT par~nerů je 263, což je necelá polovina STavu
Akees vým~ny se snižil pieuevšim o disecToce. kt:er~

fondu využiTY.
Zvýšil se poC:et uarů, zejméno. české a slovenské lit:eracury.

a TO na základ~ s~olupc~ce s knihovnuDi. kTer~ maji privo
povinného výT isku a z něj pL'eu,"vaj i STK 'technickou li Teca turu,
kTerou nepocčelJuj L pro SVU] fonu. Jue o ZK és,\v, knihovnu
Národniho muzea a MésTSkou knihovnu v Praze.

Periouická li-ceraTuro. ze z~paunich zemi byla poprvé: na rok
1992 objeun~na u zahranični firmy SweTs & ZeiTlinger. Frankfurt.
Objeunávk~\ výchounich časopisů byla ponech~na u PNS. Zo.hrani':':l1í
douavaTel je ve srovn6ni s PNS levnějši a pružnč;jŠi.
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AKV1ZlCE 1991 19<)2

Pcriodicki' li1:cra1:ura 1:itulů

3.179 2.717 85,4

63,6

71,3

80,4

35,13

89,4

404

svazků

2.380 L' /.1.515
~~f'lét..

1.458 1.041

:svazků

8.721 7.804
Neperiodicki li1:cra1:ura

Periodická li1:era1:ura

Periodicki li1:crn1:ura

svazků

3.368 1.207
1:i1:ulů.

502
Odeslňno zahrnniCnim pnr1:ncrům:

Neperiodická li1:era1:urn

(z Toho)
~lezinir()dní vvměn:1

(znhrnu1:a v celkovém
pfirůs1:ku akvizice)
Ziskňno pro fond STK:
Neperiodická li1:era1:ura

Zajis1:i~ jmennou n věcnou ka1:alogi
zaci přírůs1:ku základniho fondu STK vcd.odb.2

Ploění: Věcné a jmenné: zpracování základního fondu STK bylo
ovlivněno nepravidelným pfírůs1:kem periodik (viz bod II A 2)
a zvý~eným pfirůs1:kem vázaných periodik:

svazků

8 778 7 829
1:i'tulů

116 209
fyz.jedn.

637 310

VĚCNÉ ZP~\cov~~í

Neoerindicki li1:ern1:urn:

Perindickú li1:crn'tul'a:

Mikrogrnfická media:

1991 1992

89,4

180,1

49,2

1991 1992 %
HIENNÉ ZPRACOVAl' Í
Neperiodické li1:cra1:ura:

Periodická li1:cra'turn:

svazků

9 243 7 991
svazků

5 885 8 596

86,4

146

VésT ka1:alogy a kar1:o1:éky základniho
fondu STK vcd.odb.2

Plnění: Tvorba ka·talogů základniho fondu periodické:
a neperiodické li~era'tury byla zajiš1:ěna 1:ak1:o:

Pro ka~alogv 61:enáfsk6 n služebni bylo zn~azcnn:

záznamů

1991
40 040

1992
49 406

%
123,3
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P,'O sJu·;.chní kaTa'JOf' peJ::oclik hylo zařazeno:

zúznamů 8 919 28 136 315.4

IIA 5 ZajistiT prov~el0ni gener~lni inven
Tární revize knihovního fondu v eTa-
p~ lIT - fon cl v~zaných 6asopisO prOběžn6 ved.oclb.2

generálni invenT~rní revize knihovního foneluPlnění:

bylo:
V rámci

- v eTap0 II - fonel vázaných
6asopi50 zpracováno 4 -t68 knih. jeeln.

- pro misTni kaTalogy
piipraveno a založeno

r ~
.?az'tq-. ....

8 044 knih. jecln.

Zaj.isTiT obsahovou provčrku knihov
niho fondu STK veel.odb.2

Plnční: V rámcí obsahové provčL'ky knihovního fondu STK elošlo
k vyi:azeni:

jeeln.
jeeln.
jeeln.
j<.;eln.

proverKa v Písnici
3 131 knih.

772 knih.
3 891 knih.

39 knih.

skripT (dokončená obsahová
a KlemenTínu)

- elrobných TiskO (sign. D)
- časol'.i sO
- map. pIánO a obrazové dokumentace

D. Využ.í.vání. a ochrana záklaeln.í.ho fonelu

Číslo Úkol Termín Zodpovidá

lIB 1 Zaj .lS ti T využiTi knižnich, 6asopi-
scckých a mikrografických fondO STK
formou prezenčnich a absen6nich vý-
pOjček a reprografických služeb
osobnich i meziknihovnich prOběžně ved.odb.3

Plnění: VyužiTí knižních, 6asopiseckých a mikrografických fondO
STK formou prezenčních a absenčních výpGjček a reprografických
služeb osobn.í.ch i meziknihovních bylo zajiŠTěno 299. 588
výpůjčkami.

lIB 2 ZajistiT obsTarávání informačních

1)L-amenů z .fonelG jiných knihoven pro
sTfec1nicTvím vniTrosTáTních a mezi-
národních meziknihovních služeb prOběžně ved.oelb.3

Plnčni: Informační prameny z fondO jiných knihoven. byly
obsTarány v celkovém P06TU 1 318 prosTfednicTvím vniTroSTáTních
a mezinárodních meziknihovnich služeb.
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I I13 3 Zajis"ti"t zákludní informační 'lužby
uži v:nelům formou osobních, "telefo-
nických a písemných ínformací o prí-
márních fondech STK vče"tně poraden-
ské služby v půjčovnG. s"tudovně, u
k:nalogů a na pracoviš"tich mezikní-
hovních služeb průbGžně ved.odb.3

Plněni: Základní informační služby byly uživa"telům poskytnu"ty
formou osobních, "telefonických a písemných :infonllucí o p["jlllárních
fondech STK včetně poradcnské služby v půj6ovně, u katalogů a na
pracoviš1:ich mezí knihovních slu'ž<;b v cclkov6m P06LU 28 451.

110 4 Zajis"tí"t ín1:erní kníhovnícké služby
pro pracovniky STK ved.odb.3

Plnění: In"terni knihovnické služby pro pracovníky STK byly
zaji;"t~ny formou cirkulace periodik, periodik na služební fond
a spotřebu, publikací na spotřebu, dlouhodob. a krá"tkododobými
výpůj6kami. v celkovém poč"tu 2 283 požadavků resp. 10 039
výpůjček.

lIB 5 Zajis"ti"t ukládání da1: redukovaného
katalogu pro aUT.oma"tizovaný výpůj6-
ní sys"tém průběžně ved.odb.3

I'lnčni: PrůbčžnG bčhem celého ["oku byly uklúdány do L<;dllkovaného
ka"talogu publikace /signa1:lIra A 10954 - 26334, F 10001 - 13980/.
Celkem bylo uloženo 20 996 záznamů.

Pořáda1: propagační výs"tavky knižní a
časopisecké li"tera1:ury ved.odb.3

Plnění: V průbGhu roku bylo uspořádáno 10
a bylo vys"taveno 532 nových knižních 1:i"tulů.

piedáno 637 požadavků.

výs"tavek publika<;í
Formou záznamů bylo

110 7 Dodava"telsky zajis"tí1: knihařské

zpracování přirůs1:ků knihovních fon-
dů průběžnG ved.odb.3

Plnění: U dodava1:elů bylo zaJ~s1:eno knihařské zpracování
přírůs1:ků knihovních fondů v celkovém objemu 12 645 svazků.
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C. Tvorba u využíváni sekUJldárnich u speciálních fondůI
I
I
I

!
!

ť
\

Číslo Úkol

Irc 1 Zajis~i~ budování a využivúni se
kund~rnich fond~ STK a jejich zpii
stupňováni ve s~udovně referá~ov~

a firemni li~era~ury. S~ruk~uru

fondů ak~ualizova~ podle po~~eb

už.ivutelů

Termin Zodpovídá

průb0in2 ved.odb.~

PInG/rl: Oblast ~vorby a vyuz~váni sekundárních a speciálnich
fondů v STK byla v roce 1992 sous~fed2nu pfedevšim na zaji~~Gní

rUčinníeh c1.nnos~í pro užívatele STK. Občížná finanční si~uace

potenciúlnich uživatelů ~2chčo služeb. zejm0na rešeršnich. a s ní
souvisejici dalši pokles pop~ávky po individuáln2 zadávaných
ručnich rešeršich a velmi malá popčávka po rešeršich sčrojových

(zpracovúvaných z búzí da~ v sys~ému GOLEM), vyvolala nu~nos~

dopln0ni sortimen~u rešeršnich služeb o přímou nabidku hočových

rešerši konkr6~nim skupinám uživa~elů. Tim~o způsobem se podafilo
pfes všechny negu~ivní fak~ory výrazn2 pfekroči~ úroveň přijmů za
rešerše cuku 1991.

Ús~ředni dokumen~ační fond byl v I. pol. 1992 rozšiřen

o 1.734 zúznamů. Ve II. polovině roku 1992 bylo zas~aveno

doplňovúní lís~kových kar~o~ék ús~fedllího dokumen~ačního fondu
zcjm~na z důvodů nedos~a~ku vhodných dokumencačnich záznamů.

Do búze duc rešerši a bibliografií bylo uloženo celkem 514
zúznamů, celkový počet zúznhmů v búzi je 5.711.

l'ond ČSN byl v roce 1992 doplněn o 11.509 norem, do nov0
založené béze dac norem bylo zacim uloženo 596 zňznamů.

Výraznou zm2nou bylo prakcické zvlúdnuci cechnologie
zpracovúni rešerši z búzi dac na CD-RO~I, konkrécné Science
Ciča~ion Index, na ~echnice STK. Kladná odezva uživačelů spolu
s nákupem další cechniky a přiznivá finančni sicuace STK umožnila
vycvofič do roku 1993 soubor bází dac na CD-RO~l, pokrývajicích
základní sledované cemacické oblasci. K dispozici byla dúle UD
"ISSN Compacč" využivanú předevšim Národním sčfediskem rsns
a odborem 2. Zapůjčena byla rovněž BD "Regisčr organizaci ČSl'R"

(pro rok 1993 rovněž zakoupená). Zejména pro pocřeby odd. 44
a 45 byla zakoupena referenčni BD "Ver liefert was". Uvedený
soubor BD na CD-ROM je materiálnim pfedpokladem poskytování
rešeršních a referenčních služeb v roce 1993. Za čím~o ů0elem

byla provedena kalkulace nákladů a na jejim základ2 ZprDCOY~n

návrh inčerniho pfedpisu, na podle něhož buJe možno tyto služby
uživatelOm fakcurovBc na nekomerčni bézi. náze dač scr byla
propagována prostřednictvím letáku a článku zvefejněného

v časopise I 92, rešeršní služby byly dále inzerovány
v Hospodúfských novinách.

IIC 2 Na zúkladě objednávek uživačelů za-
jišťovat rešeršní služby ze sekun-
Járních fondů, bázi dac STK i bázi dle ob-
externich a z firemni liceracury jednúvek ved.odb.4

Plnčni: nylo zpracováno
obsahovaly celkem 1.353
índividuální objednávku

celkem 16
záznamy. Z
uživacelů,
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nabidka, = nichž 3 byly v ~oce 1992 již dis~ribuov6ny, Za oba
~ypy reierii bylo uživa~elOm/objedna~elOm fakturov6no celkem
101.017, - K~s. O~le byly zpracov~ny 4 s~rojov6 re~er~e z b~zi

dat GOLEM obsahujici celkem 414 z6znamO. Za strojov6 re~er~e bylo
uživatclOm fak~urov~no celkem 17.635. - Kčs. Z b~ze da~ SCl na
CD-ROM bylo zpracov~no celkem 5 n6ro~n~ch prOzkumO. obsahujicieh
celke", 1,263 ci celei. Za reierie z DO scr by 10 fak tu l'ov~no celkem
~1~. - K~s. Celkov6 ptijmy za re;erini služby v roce 1992 činily

celkem 119.064,- Kčs (n6rňs~ oproti roku 1991 o ~6m~t 50%).

Irc 3 Zaji~ťova~ ~vorbu bibliografick~ch

bázi drn a jej ich zpt is~up"iov~ni
v Li\J'l PC STK. průbC:žnC: ved.odb.4

PllIC:rú: V oblas~i Tvorby bázi da~ pokračovalo v roce 1992
uklád6ni a vyuiiv6ni DO reierši n bibliografii v sys~6mu

Oi\Ti\f'LEX. Rozsúhlá revize fondu čs. norem. uložených ve studovn6
referú~ov6 a firemni li~~ra~ury, kTerá rovnC:i v roce 1992
I'robC:hla. vyvolala pottcbu (ve spolupr:.\ci s odtJ. 13) založeni
a uloženi DD TC:ch~o norem, rovnC:ž v sys~6mu Di\Ti\rLEX.

ved.odb.4
KoordinovaT činnOST spolupracujicich
knihoven v ~echnické bibliografii

r rc 4 Na základC: bibliografick~ch búzi
dat publikovn~:

pti.rOstky zah[";J.nični. technické li- G - 10 x
"':crn"tu..cy ročnC:

Seznam zah~'ani~nich periodik ob-
jednaných a docházejicich do STK 2.Q ved.odb.4

PlnC:ni: Průb~žn~ byla zaji~ťov~na funkce nSTL vč~tn~ organizace
a účas~i pracovnikO odb. 4 na dvou pravidelných porad~ch (Zvolen.
Praha). Na prosincové porad~ v Praze bylo konstaTov~no, že ptes
(a z6.rovCi'i kvůli) rozdl:l~ni federace a pics pOSTUpl1~ klesaj ici
význam koordinace bibliografick6 činnos~i jako takov6, maji TY~O

porady pro zúčas~něn~ knihovny značný význam a smysl, a že Tudiž
bude účelné ~uto formu spolupréce do budoucna uchova~, byť na
jin6 obsahové plaTform~. ZáSTUpci slovenských knihoven zaSTávali
s~ejný názor.

1'lnC:nl: Ru~ innim zpOsobem probihalo ukládáni záznamů do no PZTL
ve formáTU OASAT a následnC: vydáváni publikace "PiirůsTky

zahranični ~cchnické li~eraTury", k~erá začala v roce 1992 opC:~

vychó.ze~ v ~iš~C:n6 forml:. Podniilo se podchYTiT zájem
spolupracujicich knihoven vS Technických smC:rů o souborný kaTalog
zahraničnich periodik, ~nkie mohly býT v roce 1992 vydány Tiskem
dva seznamy objednaných zahraniénich periodik na 1992
(zachycujici fondy STK a 4 dalšich knihoven) a na rok 1993, kde
jsou zachyceny fondy již 15 knihoven a STK.
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rrc 6 Zajisti~ ~vorbu speci~lniho fondu
firemni li~eta~ury:

- českou dle zÚf.onu 106/91 Sb.
zah.l"anični pod 1<..: ~ema tickěho

zaměieni a požadavků uživa~elů průběžné ved.odb.4

Plněni: V oblasti firemni li~era~ury pokračovala reutganizace
fondu rL a souběžnč úpravy ~iídníku MDT s následnou reklasifikaci
fondu. Pie s n<..:us~úlé pcrson~lní po~iže v odd. 44 a 45 pokračovala

plynule akvizic<..: jak domáci. ~ak zahranični rL. vče~ně doplňováni

obou zúkladnich bází da~ rL. V oblas~i FL se výrazně snižil poče~

pfedpla~i -relu ~ema~ ický'ch iad (cca O 1/3)·. pf ičemž poče-r výpuj ček
zus1:al s-rejný. Mirnčjši pokles zaznamenaly zejména placené služby
FL. nyla ex~erně vypracována odborná exper-ríza činnos-ri obou
oddělení. jejiž výsledky bude možno po diskusi pos~upně aplikova~

v roce 1993. S~a~is-rickč údaje jsou uvedeny v čás~i 4 ~é-ro zprávy

IrC 7 Zajis-ri-r formální a věcn~ zpracovó.ní
přirůstků firemn.í. li-rera~ury s vy-
užitím výpočeTni ~echniky průběžně ved.odb.4

IrC 8 Zajis~it zpfís~upňov;íni fondu firem.
li-reratury pľesenčními a absenčními

výpůj čk~llni a cirkulací ~ema·t . řad průbC:žně ved.odb.,l

IrC 9 Zajisti-r refel:enčni služby z firemni
li~er:a~ury ve s~udovně referá~ov6

a firemn.í. li~era~ury průběžně ved.odb.4

II C Průběžnt: akt.uolizovat. přiručni fond
10 firemni li-rera~ury ve st.udovnt: .ťefe-

rát.ové o firemní lit.era~ury průběžnč ved.odb.4

Plnění úkolů II C 7 aŽ II CIO:
Úkoly byly průběžnt: plněny. jejich kvan-ri-ra~ivni ukaza-rele

jsou uvedeny v čás~i 4 t.ét.o zprávy.

D. Koncepční a rozvojové č1nuos1:i

Čislo Úkol Termin Zodpovid~l

110 1 Zoloži"t a provozova~ bázi do"t o
knihovnách a pať-rnerskýeh organizo- ved.odd.12
cich STK průběžně

Plnčni: Jádro báze tbt. o knihovnách o par-rnerských organizacich
STK t.vor J. údaj e o knihovnách vysokých škol -rechniekýeh
a pfirodovt:dných. jejichž přcdst.avi-relé se zúčas~nili 2. porady
dne 17. 6.1992. souhlasili s vy~vořenim báze da-r a zaslali
vyplněný do~aznik o svém praeoviš~i. Současně báze da-r obsahuje
informace o knihovn~eh ne-rcchniekýeh vysokých škol. k~er6 jsou
součás-ri v0~šiho celku (Univerzi~a Karlova. Masarykova univerzi"tG
aj.) ,o kde je piedpoklad dGl~iho možněho vývoje.Joko par"tncrskč

organizace STK jsou v bázi dut. uvedeny st.á"tni vědecké knihovny
v CR.
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I ID 2 Poskyčova1: metodické: a odborné; kOll- dlt.: všechny
zulčace na vyžádání požadavků odborné:

útvary

Pln~lli: Mečodické: pokyny a dborné: konzulčace byly poskyčovány

dle požadavkO. Pracovnící STK publikovalí v odborné:m čisku

a ukčivnč se ú~asčllili řady odborných seminářů u konferenci.

E. Ht.:zínáxotln! spolupráce

Číslo Ckol Termin Zodpovídá

I I E 1 Zajišťova"t funkce Národního sčředis-

ka ISDS včc1:n~ koordínace z;:>r.acová-
ní čs. serí:ilů. vyčváření narodní
bé,zt: ser ié,] ll. zpí:í:::»1:upúQvó'ni dač

ISDS uživ~nclům a poskytování kon-
'l-ul1:ací průb~žnt': vt.:d.odb.4

Pln~ní: Dále pokcačovala činnoS1: čs. národního s"tfedíska ISDS
v STK. Nepodařilo se navázač funkční spolupráci se Slovt.:nskou
národnou kniinicou za účelem podchycení slovt.:nské: st.:riálové:
produkce: naopak sčále zřc"telnt':jší 1:cndence slll~řující

k osamosča"tn~ní SR nakonec vedly k zahájení kroků sméfujících
k rozdt':lení čs. účas"tí v sys"té;~u ISDS počínaje rokem ~993

a k vY1:vofení dvou samos1:a"tných n:irodních s"tfedisek ISDS. V "tomto
smyslu bylo rovnéž informováno 18. zast.:dání ředi"telů národniell
s"tředísek ISOS. jehož se zás1:upce STK zúčas"tnil. Pro "ten"to účel

byla zpracována a přednesena zp=áva o činnos1:i NC ISOS ČSr-R za
rok 1991. Následn~ byl pro gre~iální poradu 1. nám. lIlinis1:ra
vypracován ma"teriál charak"terizujíci současný s"tav n případné

vlivy cozdélení ČSFR na čs. účas1: v sys"tému ISOS. nyl ins"talován
sof1:wacový systém OSIRIS. k"tecý výrazné usnadnil pj'áci s daty
rSDS. Z 1:oho1:o důvodu bylo mO'žno zas"tnvi"t výménu da1: ISDS na
pracovních lis"tech a přej í"t na 1:rnnsft.:r da1: na diske·tách.
Podařílo se zaji5"ti"t za~koleni pracovnice odd. 42 na 1:en1:o sys"tém
v maďarské:m ~C ISDS v nudapeš"ti koncem roku 1992. NC se ak1:ivnt':
účas1:nilo přípravných prací na do"tazníkové akci ISDS. Os"ta"tni
rU1:inní 6innos1:i vče1:nt': využívání "ISSN Compac"t" a spolupr:ice
s Národní knihovnou v Praze probihaly normálnt':.

Zajišťovat úkoly vyplývajíci ze
člens"tvi v ASLIB a IATUL ved.odb.2

a1:rak1:ivni výhodn6 podminky p{is"tupu do
podmíněné v~ak přís"tupem STK do sí"té

Plnén!: V rámcí 61ens1:ví v ASLIB a IATUL ziskává STK zdarma
časopisy Aslib Informa1:ion. Aslib Proceedings a Journal of
DocUmenTa1:ion a IATUL Quar1:erly. Se slevou kupuje časopisy Aslib
Booklis"t a Program.

Z dalších služeb jsou
zahraničnich da1:abází.
INTERNET.

Poznámka: mezinárodní spolupráce a
předpokladem nebo so~čás"tí plnt':ní úkolů

II ,\ 2. II B 2 a II C 6.
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reuakénich rauúeh časopis~

liTeratury" a "Knihovny

3.3 ÚKOLY MI~O PLÁN

oborS1:udujících

Oudčlení "ozvoje knihovnick'{ch činnoscí

2. Pľncovnici ouučlen1 působili v
"I 93", "Novinky kni.hovnic:<.é
a informaTika ve škole".
3. Oddčleni zajišťovalo organizovúni praxe
knihovnictvi na ST.l"ednich a vysokých škulúch.

1. V roee 1992 byL založen a vyuúvún intecni infoLJlIační zpravouaj
pro p.-acovníky STK v Praze "NOTES". pcvni inTerní zpľavouaj

uostupný v !okúlni pOL:lTaČové SiTi knihovny v éR. Celkem K
vydaných či~el 1. ľoéniku pfincslo zejména j nformaec z porC!u
vedení.. oznúment () vyJaných normativnich lIlatcriÚJt:ch. pt;cson;tll1í.
akTua 1 i lY . ČC I'\>úni ľOzpočtu STK. Ou bornou problcma t i k u
jcunoTLivých pľaL:llvišť a zPľúvy ouborového hnuTi a zújmov~'eh

sdruženi.

4. Ve spolupcúci s odd2lením výzkumu a vývoje aUTomaTizace
knihovnickýcll syS1:émO organizovalo oddčlenl školeni pracovnik~

STK, k1:cil pracují s výpočeTni Technikou. D~le pofúdalo v prOb2hu
roku č1:yti odborné seminiic o akTuúlnich oTúzkich a problémecl.
rozvoje STK určené pro vedouci a odborné pracovníky knihov~y

a novým zam2STnancOm STK umožnilo ve dvou akcich (kv'::'1:cn
a lis1:opad) seznúmeni s knihovnou formou ptedn~šky a nisledné
prohlídky jedno1:livých provoz~ knihovny. Po vyhodnoceni 1:2ch1:0
akci pro nové zamčs1:nance STK vypracovalo oddělení informační

le1:úk se zúkladními. údaji. k1:eré by m21 každý nový pracovnik STK
ziskaT pfi núscupu.
5. OddčlL:ni organizovalo zpracovúni a zajiSTilo redakci
propagačni brožury s n~lzvcl:J"S[ÚTni 1:echnická knihovna je TU pro
vús." Vydúni brožury zajis1:il odbor 4.

Oddč I cn í vÝzkumu a vývo je aU1:oma1:"Ízace kni.hovni c-kÝch sYS1:čm,·,.

byly vYTvoi'cnyKromč úkolO uvedených v čás1:i T. a II.
núsledujiei daTabúze:

1) DASAT: - historický fond STK
- souborný kaTalog periodik
- UEVZOD
- čárové kódy pfid21ené knihovnám zúčaSTněným v

sysTému jednoTného značeni knihovnich jednOTek pro
potteby aUTomaTizovaných meziknihovnich služeb

2) DATAl'LEX: - Tematické tady FL
- zahranični časopisy odebirun~ v STK
- evidence časopisú pro kopil.·ován"i obsahO
- daTabúzc norcm
- 1:elefonni seznam STK
- daTabúze knihoven pro oddčlení rozvoje

knihovnických čino051:i.

Odl,or tvorhy II revi.ze fondll

nyla zpracována 1. verze ma1:eriúlu "AkTualizace knihovniho
fondu STK". navazujicí na maTeri~l "Profil knihovního fondu STK".
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O<.l!>or VVlIžíV;lni Ilr;m;lrních fondl,.

1. Res~aurovjny a opraveny byly zna6n~ poškozené his~orick~ mapy.
pl::'ny " obr::lzov~ uokumen~::lce z 18. - 20. s~ole ti. TY1:o ma1:er i:'l Ly
byly nevho<.ln~ uskl::lunčny. v rolich v bedn~ch. silně zne6iA1:~ny

a po~rlljny. Po proveueni o<.lborného posuuku celé mapové sbi,rky
pracovniker.l lIis~orického ÚS1:avu ČSAV. Ul'. E. Semo~anovou. CSc ..
byly ma~erinly rozuéleny ua 3 čns1:i

- a. Mapy na ručnim papile
ho<.lno~ou z poloviny 19.
22.9.1992. Res~aurá1:orsk~

Ko<.lymové.

s velkou his1:orickou či kartografickou
s1:01. Zakjzka byLa zau~n" éFVU unc

prjce 7 map v 35 dilcch provedli bli

- b. Mapy na s1:rojovém papife se zna6nou his1:orickou 6i
kar1:ografickou hodno1:ou z 2. pol. 19. s1:01. a pfelomu 20. s1:ol.
Oprava spo6ivá ve; vyči~1:ěni a podlepeni 26 map ve 124 dilech.

- c. ~apy uoporučené k vyřazeni z fonuu STK buď pro nizkou
his~orickou či kur1:ografickou hodno~u. nebo siln~ po~kozcn~.

Probilli nabiukcvé řizeni 39 map - SPNK. NHl. NM. Kartografie.
Záj cm proj ev ilr> NT~1 a NM. Po ukon6eni fízeni budou mapy plevedeny
a vylazeny z fondu STK.

Pro zres1:aurovan~ a opravcn~ mapy byla polizenu mapová skli~

umis1:2ná ve zvlá~~ni mistnos1:i. kam byly v polovině roku
pi'cmis~ény i v~echny trezory s historickým jáurem fondu STK. uo
1:é doby umis1:~ného ncvyhovujicim zpGsobem v pros1:orách voln~
piis1:upných vcfejnos1:i.

2. Ve spolupráci s oS1:u1:nimi oubornými ú1:vary byla proveue~a

rekons1: ukce a ak1:~alizace přiručni knihovny ve velké s1:udovn2
STK.

·1. STATISTICKÉ UKAZATELE 1992

4.1 PRIM,\.i<.Ní FONDY - ROZSAJ!

4.1.1 PfirGsTek n S1:nv z~k]ndniho fondu - svazky

S~,-,-v 1991 PfirGs1:ek 1992 S1:av 1992

Knihy 565 207 6 244 571 451
SeL·iál. publ. 159 361 1 560 160 921
Časopisy 327 223 8 596 335 919

celkem 1 051 791 16 400 1 068 ln
úbYTek 6 498 4 852 4 852

~tav na konci
roku 1 045 293 11 548 1 056 841
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4.1. 2 Pi' í. rllST.ek a SLOV frmdIJ na mi.krografi.ckých médi.5ch

S"tav 1991 Přírus"tek 1992 S"tav 1992
Nikrokopíc nepc-
riodik 17 771 360 18 131
~Iikrofišc perio-
dik 187 049 15 509 202 558

celkcm 204 820 15 869 220 689

4.1. 3 Ph.l·ůsTek a SLav rri.mÚrni.ho fondu fircmní. li"tcra"turv

s"tav na s"tav 1992 přírůS1.ek úby"tck
konci 1991 1992 1992

jedno"tky FL 480 986 498 618 17 632 99 693
a<.lresúi:c 714 813 99 143
je<.lno"tky fČ 1 793 1 793 O O

celkem 483 493 501 224 17 731 99 836
úby"tel: 99 836
s"tav na konci 1992 401 388 -72 105

s'tav 1991. . 480 986 j e<.lno"tek
pi'írůs"tek 1992 17 632
úby"tck 1992 99 69:1
s"tav 1992 398 925

Primární fond fL
základní fond (prospek"ty a ku"talogy)
s"tav 1991 267 290 "ti "tulů
přírůs"tck 1992 13 313 "ti"tulů

úby"tek 1992 62 301 "ti"tulů

s"tav 199~ 218 302 "ti Lulů

adresáře a vele"tržní ka"talogy
s"tav 1991. . .
přírůs"tck 1992 .
úby"tek 1992 .
s"tav 1992 .
z 1:oho je umís"těno ve s"tudovně ..

v arch i vu .
v akvizici .

714 sva.zků

99
143
670
156
183
326

925
670

1 793

Celkový s"tav primúrního fondu FL (jednoLky) na. konci r.1992
prospek"ty a katalogy 398
adresúi:e a vele'tržní ka"talogy .
firemní časopisy (STarý fond) .

4.1.4 Os"t~"tni primúrni. fondv.

ČSN

přírůs"tck 1992 11 509
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archiv re~er~í

s"tav 1991 21 340
přírůs"tek 1992 25
SLav 1992 '" 21 365

archív kopií překlad~

s"tav 1991 53 326
přírůs"tck 1992 1 091
s"tav 1992 , , . , , , .. , . , . , , . ,54 417

os"ta"tni prim6rnI fondy celkem ,." 87 291

4.1.5 Celkov~ rozsah přírůs"tků a s"tav fondu

s"tav 1991 1
přírůs"tek 1992 .
úby"tck 1992 , , .
s"tav 1992, , " '" 1

4.1.6 S"ta'J fondll v pt'iruční.ch knihovnách

NeperiodickC, 1i"tera"tura

Velká s"tudovna - knihy
- výs"tava novinek

Periodika

Velkú s"tudovna - volně přís"tupný fond
(poče"t vyložených "ti"tulů)

- poče"t mikrofiší periodik
z "toho:
přírůs"tek v r. 1992

- poče"t mikrograficky zprac.
"ti"tulů periodik
z "toho:z fondu STK

CKD
VUHZ
VUK
Polsko
ilulharsko
VINITI
OI1IKK

S"tudovna referé"tové a firemni li"tera"turv

808 272
62 625

104 688
7ó6 209

2 850
532

1 203
27 679

15 144

302
269

3
4
5
1

10
1
9

referá"tové časopisy (poče"t vyložených "ti"tulů) 96
adresáře a ka"tulogy 156
firemní 1i"tera"tura (459 krabic. "tj .cca 50 000 knih,jedn.)

4.1.7 Služehní. fond

STK

- 23 -
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4.2 noznoR SKLADDY p{dnůSTKů

4.2.1 Skladba pfirůs1:ku podle původu R způsobu nabv1:i - svazkv

Nákup Dary Výmčna Celkem '-"
C':Sf-"R 2 895 2 544 5 439 69,65
Východ 13 27 359 399 5, II
Západ 900 218 848 1 966 25,24

celkem 3 808 2 789 1 207 7 804 100
% 48,80 35,74 15,46 100

4.2.2 Skladba pfirůS1:ků fondu FL podle původu a způsobu nabv1:i
- poče1: 1:itulů

způsob naby1:l

přímá akvizice
dary
výrnčnu

celkem
%

VÝměna FL

zahralliční FL

12 280
1 079

110

13 469
82,4

původ

C':SFR celkem %

2 750 15 030 92, O
120 1 199 7,3

110 0,7

2 870 16 339 100,0
17,6 100,0

par1:ner

SVK Ilrno
SVl< OS1:rava
SlTK Ilru1:islava
SVK Košice

celkem

odesláno jedno1:ek z STK

285
350
275
251

1 161

došlo jedno1:ek do STK

265

265

Přírůs1:e~ fondu FL podle země původu

země

Německo

Velká nri1:ánle
Skandinávie a Dánsko
francic
oS1:a1:n! Západní Evropa
Východnl Evropa
USA a Kanada
Japonsko a Zámoří

C':Sf-"R
celkem

poče1: 1:i1:ulů

7 710
850
463
153

2 534
39

1 386
334

2 870
16 339

- 24 -

%

47,2
5,2
2,8
0,9

15,5
0,3
8,5
2,0

17,6
100,0



4.2.3 Skladba odebiraných časopisů podle způsobu nabv1:i a podJe
původu

ČSfR celkem 504

z 1:oho nákup 260 tlupl. 106
dary 40
P.V. 98

celkem 398 dupl. 106

Z:ípadní časopisy celkem 1928

z 1:oho nákup 1 206 dupl.
vým';na 323 2
dary 8
N + V 12 12

mikrufiše Polsko 1
ČKD 3
otlIK.K 9
CINTI 10
VÚ hU1:n.žcl. 4
VÚ kovů 5
VINITI 1
z čas. STK záp. 323

české 9

celkem 1 914 dupl. 14

1:i1:ulů vče1:ně dupl.

Východní časopisy

z 1:oho nákup
vý",,,,,-m
dary
N + V
N + D

celkem

aÚkUP
Nákup i výměnou

To-kup i darem
Dary
VýmGna
r.v.
~likrofiše

celkem
CELKEH

celkem 285

217
32

1
16

1

267

CELKE~l

1 683
28
1
49

355
98

365

2 579
2 717

dupl.

dupl.

4

16
1

18

DUPLIKÁTY

107
28

1

2

138
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4.3 S EKlJNDÁRN í fOND ROZSi\H

4.3.1 Ka1:alogv základního fondu

Ka1:alogy kni.h S1:av 1991 Přírůs1:ek 1992 S1:av 1992

Hlavní 763 185 II 071 774 256

C1:. aU1:orský 764 728 12 015 776 743

Pi:edmě1:ový 428 792 8 500 437 292

SyS1:ema1:ícký 677 065 5 155 682 220

Ka1:alof'v časopisů

C-ren. abecedni tJM/J~J 154 442 4 150 158 592

C-rcn. sys-rema-r. 19 195 524 19 719

Hlavní 310 949 19 275 330 224

~lís-rní 187 074 3 890 190 964

3 370 010
4.3.1 a) KU1:Rloov č1:enáfsk2 ft služebni - pfírůs-rkv

r. 1991 40 040 záznamů

r. 1992 49 406 záznamů, 1:j. 123,3 %
vč. ka-ralogu novinek, kam bylo zařazeno 7 991 záznamů.

b) Služební ka1:ftlog periodik - přír.ůs1:kv

r. 1991 8 919 záznamů

r. 1992 28 136 záznamů, 1:j. 315,4 %
vč. 1:iskového ka1:alogu a kar1:o1:éky nových časopisů.

4.3.2 Ka1:alog firemni li1:era-rurv

Jmennv ka1:alog firem abecední (poče1: líS1:ků)

s1:av k 1.1.1992 , 109 625
přírůs1:ek 1992 O
úbY1:ek 1992 9 970
S1:av k 31.12.1992 99 655
Jmenný lis1:kový ka1:alog firem byl ukončen ~ r. 1991. V roce 1992
byly veškeré ka1:alogizační záznamy ukládány do báze da1: na PC.
(viz 5.3.4 Báze da-r přírůs1:ků firemní lí1:era1:ury).

4.3.3 Dokumen1:ační kar1:o1:ékv

ÚS1:řední dokurnen1:ační fond - po6e1: záznamů

S1:av 1991 1 898 046 záznamů

přírůs1:ek 1992, 1 734 záznamů

S1:av 1992 1 899 780 záznamů
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4.3.4 Pl·ehl.cr! hrlzi UHL

DD rešerši a bibliografii

SLaV 1991 (ukláuání) 5 197 záznamů

přírůsLek 1992 _ 514 záznamů

SLav 1992 5 711 záznamů

ÚS1:řeuni eviuence překladů

1991 1 650 žádanek o překlad. z Loho 73 duplici L
1992 676 žádanek o překlad. z Loho 87 dupliciL

ÚEVZOD (ruLinni ukládillli do báze v r. 1993

k uloženi připraveno: 1991 2 070 záznamů

z Loho .. , 1 464 výzkum. zpr{,v
603 discrLaci

1992. ' 806 záznamů

z 1:oho, 453 výzkum. zpráv
353 diser1:aci

Báze da1: ČSN (nově založená)

1992 uloženo 596 záznamů

Báze daL PřirůsLky zahraniční Lcchnické liL<::ratury (PZTL)

přirůsLek 1992 , 4 000 záznamů

Báze daL přirůsLKů firemní litera1:ury

SLav 1991 2 900 záznamů

přirůsLek 1992 , . .. 10 748 záznamů

SLav 1992 , 13 643 záznamů

Báze dat zasila1:el.:.t firemní literatury registrovaných na PC
(zahraničních a "tuzemských)

SLav 1991 : 6 800
přirůsLek 1992 , 1 510
SLaV 1992 , 8 310
z Loho v r. 1992 zaslalo svou FL 2 500

4.4 POSKYTOVANÉ SLUZDY

"

:,1

~I

4.4.1 Skladba v~Důiček z knižn5ch.časopiseck~ch a mikrografick~ch

fondů STK formou prezcnčnich a absenčních v~půiček

ft reprografick~ch služeb osobnich a meziknihovních

výpůjčky knih a časopisů celkem
výpůjčky mikrofiši celkem

výpůjčky celkem
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(viz 1.4.1 b)

279 611
::L9 977

299 588



4.4.1 a) Skladba v~pQiček ze z~kladniho fondu (knihy a časopisv)

osobní prezenční

osobní absenční

mezikníhovní
do zahraničí

inčerní krátkodobé
inčecní dlouhodobé
interní cirkulace periodik
čas. do služ.fondu a na spočřebu

reprografickými službami-fočo

sčudovna

repr.laboračoř

Celkem

z čoho výpůjček z depozičnich skladů

179 158
69 222

3 552
13

161
1 392
4 917
3 569
8 630
4 647
4 350

279 611

12 988

4.4.1 b) Skladba v~pQjček z fondu mikrografických médií

osobní prezenční

osobní absenční

meziknihovni
reprografickými službami

Celkem

4.4.2 Skladba vÝn~jček z fondu firemní líčeračucv

10 530
944
138

8 265

19 977

výpůjčky FL celkem

z 1:oho: presenční prospek"ty a ka"talogy
prescnční adresáře

absenční v čem01:ickýeh řadách

ab enční individuúlní

z 1:oho: osobní
z retrospek"tivních rešerší
na objednávku ze zahraničí

adresní podle signa"tury

jedno"tky FL
345 0·0

261 806
305

78 510
4 422

3 841
384

47
150

100,00

75,88
0,09

22,75
1,28

86,86
8,68
1,06
3,40

4.4.2 a) Tema1:ick~ skladba vÝpůjček firemní li"tera1:urv

poče"t výpůjček

1. Fyzika, "tcoretickú chemie, geologie
2. L~kařsčví, bezpečnos"t práce, hygiena
3. Přesná mechanika, m2řící přísčroje,

regulace
4. Energe1:ika, silnoproudá elek"tro1:echnika
5. Slaboproudá elek"tro"teehnika,elek1:ronika
6. S"trojírens1:ví
7. Doprava, dopravní pros1:ředky,sígnalizaee
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9 386
5 590

14 837
29 260
33 055

116 797
20 944

2,72
1,62

4,30
8,48
9,58

33,85
6,07



8. Zem~děls~vj, po~ravin~ř~k; prGmysl
9. Chemická čechnologie, chemické výrobky

10. ~le~alurgie

11. PrGmysl kaučuku a plasčických hmo~

12. Výpočetní ~echnika

13. Polygrafie
14. Texčilní a od~vni prGmysl
15. Dřevařský a papirenský prGmysl
16. S~avební sčroje, práce, hmočy,

vybavení budov
17. Sklářský a keramický prGmysl
18. Reproduk-:ní "ted"_nika. fočografie, film
19. RGzné (knihovnicčví. ekonomika. domácí

hospoddřs~ví, koželužsčvi, hudební nástroje.
sporč a hry, kancelářsk~ po~ř~by,

bižučérie aj.)
20. Adresáře

3 106
16 907

4 037
1 967

32 918
518

2 347
4 693

23 153
897

3 520

20 806
305

0,90
4,90
1.17
0.57
9,54
0.15
0,68
1,36

6.71
0.26
1,02

6.03
0,09

celkem

4.4.3 Skladba v~pGj~ek z jin~ch knihoven

pro in~erni služby
ze zahraničí

pro zahraničí

Celkem

345 043 100,00

o
1 272

10

1 282

4.4.4 Mezinárodni me7iknihovní v~pGjčni služba v r. 1992.

1. P0žad2vkv zaslan~ do zahraničí

celkový počeč požadavkO
z čoho kladn~ vyřízených

formou výpOjčky

formou reprodukcí

2. Požadavky zaslané ze zahraničí

celkový poéeč požadavků

z čoho kladn~ vyřízených

forraou výpůjčky

formou reprodukc.í

3. Země, s kLer~mi jsme nejvíce ve s~vku

1 426
1 272

606
666

62
46
13
33

Nizozemí
Cil
SRN
Švýcarsko
Rusko
Dánsko
Švédsko
Francie
USA
Rakousko
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342 požadavků

247
245
231
124

33
13

7
7
5



Pofadí zemí podle pO~TU zaslaných poiadavků ze zahrani~í

SRN
Polsko
USA
Dúnsko
Jugoslávie
Rakousko
Belgie
Izrael

4.4.5 Skladba reprogrnfick~ch služeb - po6eT obiednávek

objednávky uživaTelů ČSFR

objednávky pro zahraničí

Celkem

4.4.6 Rešerše ze sekundárních fondů a firemní liTer~TUrY

6
4
4
3
3
2
1
1

18 641
38

18 679

:.
rešerše ze sekund. fondů - klasické 16 1 353 záznamů

Tj. 101 017.-Kčs

- sTrojové

rešerše z ÚEVZOD
rešerše z nD překladů

rešerše firemní liTeraTury

rešerše z nD scr

4

1
3

55 (z Toho 1

5

414 záznamů

Tj. J.7 635. -K6s
250 záznamů

176 záznamů

neg. )
384 jedn.FL

1 263 cl.Tací
Tj. 412. -Kčs

Celkové příjmy za rešeršní služby 6inil~ celkem

4.4.7 PoskYTnuTé informace

119064.-K6s

konzul~ace meTodické
ÚSTní informace:

služby 6~enářům .
firemní li Te.ra~ury ' .
ÚDF a bibliografie · .
úSTřední evidence VZOD .
úSTředni evidence překladů .

ÚSTní informace celkem

písemn6 informace:
služby č~enářům .
firemní liTeraTury .

písemné informace celkem
informace celkem

94

28 451
5 677

233
105
236

34 796

379
746

1 125
32 141

- 30 -



4.5. PŘEIIT..EO PROVOZU ZÁKLADNícn SKLADŮ V KLElffiNTINU A DS STK

I

Počet objednávek

OS Klementinum
12 767 60 751

4.6 UŽIVATELÉ STK

Celkem
73 518

OS
12 988

Počet expedovaných svazků

Klementinum Celkem
59 268 72 356

4.6.1 Počet evidovaných uživatelů v r,
r,1992

z toho kolektivů

1992 s platnými průkazy na
8 504

105
l

4.6.2 Počet návštěvniků knihovny
z toho velké studovny

studovny referátov6 a firemní literatury
archivu FL

4.6.3 Počet odběratelů tematických řad

122 551
23 509

2 127
639

stav 1991 , , ,', " , 279
přírůstek 1992 ,.,.,', " , 1
úbytek 1992, ,., .. , , ,. 98
stav 1992 , " 182

prům~rný počet tematických řad na 1 abonenta:
stav 1991 , , 11,96
přírůstek 1992 , 1,46
stav 1992 13,42

průměrný počet abonentů na 1 tematickou řadu:

stav 1991 , , , , " 16,64
úbytek 1992 , 3,56
stav 1992 , , " 13,08
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