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1'5 vod

stoupající tendenci proti
%; počet osobních výpůjček

ve 2 u:~ z2.telích nedo sáhly
výpůjčkách pro zahraniční

mírně

o 4.2
Pouze
to ve

Rozsah knihovnických služeb ~Jkazuje

roku 1970 (např. počet návštěvníků stoupl
do zahraničí o 2.8 %, informací o 4.5 %).
požadavky uživatelů předpokládané výše: a
knihovny a v počtu objednávek čtenářů.

Koordinace technické bibliografie b la rozšířena na další velké knihov
ny, výběr temat pro technické bibliografie které budou zpracován v r.1972,
byl usměrněn tak, aby odpovídal směrnicí~ XIV~sjezdu KS~. B 10 zajištěno

zasílání informací do Mezinárodního centra v ~skvě a bol splněn nov' úkol
vydávání periodika propagujícího výsledky čs. vědy a techniky v zahraničí.

V ústředních evi~encích byl dořešen prechod z počítače D 21 na D 22 a
vytvořenY,pvedpoklady vyrovnání skluzu ve vydávání periodika POL v l.čtvrt

letí 1972.

Úsek primárnéch a sekundárních fondů ÚVTEI - Státní technická knihov
na plnila v r.197l nadále úlohu ústřední technické knihovny ~SSR ve všech
plánovaných knihovnických, bibliografických, informačních a metodických
funkcích.

Metodická činnost byla zaměřena na potřeby sítě technických knihoven,
byl zpracován výhledový plán stavu a činnosti technických knihoven na pětilet

ku a byl připraven návrh jednotných formulářů pro knihovny výrobní sféry.
V oblasti výchovy informačních pracom1íků byly realizovány dva nové kursy
z cyklu "Využi tí mechanizace a automatizace ve VTEI" s kladným ohlasem
u účastníků.

Někteří pracovníci úseku se podíleli na řešení výzkumných úkolů SIP.
Výsledky této činnosti přispěly k přiblížení výzkumu k realizační etapě

tak, že bude nutné od r.1972 se vážně zabývat vytvořenim předpokladů pro
realizaci, z nichž nejzávažnější je technická základna.

V r,1971 bylo nutné překonávat mimořádně ztížené podmínky způsobené

adaptačními pracemi velkého rozsahu (výměna a natírání oken) a nutnost~

umístit oibor firemní literatury v provizorním uspořádání v Klementinu,
Dislokační situace úseku, která byla vždy velmi tíživá, se tím ještě zhor
šila. Přes tyto potíže a řadu dalších zejména kádrových problémů b 1 úkoly
úseku splněny a překročeny,

Činnost Státní technické knihovny v Praze se v r.197l řídila jednak
plánem hlavních úkolů, který byl součástí plánu hlavních úkolů středí

vědeckých, technických a ekonomických informací, jednak plánem interních
úkolů, obsahujícím všechny ostatní činnosti vykonávané v knihovnG. Pro
úplnost vyjádření činnosti STK v r.1971 je nutné brát oba plány úkolů jako
jeden celek a v této zprávě je proto obsaženo plnění jak hlavních, tak
inten1ích úkolů i úkolů ~eplánovaných.

Zprávu o plnění úkolů doplňuje jednak přehled publikační činnosti,

jednak tabulky hlavních statistick'ch ukaz~telů. Nejdůležitější údaje,
charakteriZUjící činnost knihovny v r.1971, jsou tyto:
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Přírůstek primárních fondt ;
86.395 jednotek; z toho 31~097 sv. knižní a časop.literatury

45.386 jednotek firer.mí literatury
9.912 ostatní (rešerše, překlady aj.)

stav fon u,na konci roku
1;130~664 jednotekj z toho 611,128 sv. knižní a časop.literatury

442.950 jednotek firemní literatury
?6.586 ostatní

Počet odebíraných časopisu: 7.210 titulů, z toho 1.251 duplikátů

Počet záznamů v sekundárních fondech lJ,144.121
z toho katalogy knihovny 1,699.097

ústř,dokum.fond 7,394.953

Celkový počet výpůjček; 719.239, z toho 496.476 knih a časopisů

222.703 firemní literatury

~očet návštěvníků : 165.379

Pocet podaných informací v počtu dotazů : 32.085

Počet vyřízených objednávek na reprodukce 23.640

Poslední část zprávy má obsahovat přehled tematické skladby budova
ných fondů a poskytovaných služeb, Tato stránka činnosti nebyla dosud
v některých případech průběžně statisticky podchycována a nemůže být proto
ve zprávě obsažena, v některých případech je zjištována pomocí mechanizač
ních prostředků, jejichž výsledky budou k q.ispozici v průběhu l.čtvrtletí.

O tuto část bude zpráva v dodatku doplněna.

E. S o š k O v á
ředitelka STK

V Praze dne 26.1edna 1972
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I. Plněni hlavních a interních úkolů

fondů

1.2 Ve 4.čtvrtletí roku byl uspořádán základní tříměsíční kurs

pro pracovníky technických knihoven a knihoven informačníoh

útvarů, který navštěvovalo 45 posluchačů

1.3 Byly organizovány 2 internátní specializované kursy z oblasti

mechanizace a automatizace ve VTEI. V l.pololetí byl realizo

ván v Příbrami kurs " Využití výpočetní téchni (y ve VTEI",

kterého se zúčastnilo 51 posluchačů. Ve 2.pololetí byl uspořá

dán v Novém Boru kurs "Pořádací systémy pro mechanizované a

automatizované zpracování inf'umací", jeho ž se zúčastnilo

60 informačních pracovníků

1.4 Pro roční pomaturitní stndium 'oyl vydán :lčební text dr.;Šulce

"Hetodika a technika re~Qt'Gí" aJ. Moj žíška "Po řádání informací",

II.díl, připravena byla upravená 2.v'dání učebních textů

Ing.J.Ghaloupky : "Organizace a řízení ekonomiky, průmyslové

výroby tl. rozvoj vědy a techniky v C:;SSR" a dr.H~ Vítkové "Přehled

organizace vědeokotechnických infor ací v zahraničí". Byla zre

digována a upravena publikace doc.Kábrta "Studium knihovnictví,

bibliografie a vědeckých informací v C:;SR". Předběžně bylo pro

jednáno zpracování skript o technické normalizaci a o informač

ních pr~1enech. Pro specializované kursy byly vydány sylaby

přednášek

L 5 V rámci koordinace školení se státními vědeckými knihovnami

v krajích byla poskytnuta metodická pomoc státním vědeckým

knihovnám v Ostravě, Plzni a Liberci. SVK Ostrava zorganizovala

l.běh ročního pomaturitního studia, které bylo ukončeno

v červnu 1971 závěrečnými zkouškani. V září zaháj Ua 2.běh

tohoto studia. Státní technická knihovna v Brně zorganizovala

základní knihovnický kurs a připravuj e pomaturi tni studium

pro informační pra~ovníky. Vědecká a lidová knihovna v Liberci

uspořádala knihovnický kurs

Úsek p r i már n í c h

Qddělení metodiky

1 Výchova pracovníků technickýb~ knihoven a útvarů VTEI v mimoškol

ních formách probíhalo podle plánu, dílčí úkoly byly splněny takto

1.1 Byl organizován 3lběh ročního po aturitního studia pro infór

mační pracovníky~ který ukončilo v září 1971 závěrečnými zkouš·

kami 54 posluchačůt Pro 4.běh byla provedena náborová akce,

přednášky byly zahájeny v říjnu 1971 pro 46 přihlášených

účastníků
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Bylo projednáno a prlpraveno zpracování učetních pomůcek

ve formě diapozitivů pro přednášky "Pořádání infor ací" a

"Malomechanizační selekční systémy"

1.7 Byl uspořádán seminář na téma "Průzkumová činnost pro zajišto-

vání výzkumně vývoj.výoh prací", který se konal 30.11.1971

za účasti 25 pracovníků z informačních pracovišt

1.8 Praxe posluchačů vysoké a střední školy byla zajištována podle

požadavků těchto škól

1.9 .Po celý rok byla zajištována organizace jazykových ku~~ů

pro pracovníky ~VTEI

v rámci metodického vedení sítě technických knihoven byly úkoly

zaměřěny na pomoc práci technickým knihovnám a informačním střediskům

2.1 Byl zpracován návrh na jednotné formuláře pro sít technických

knihoven, který byl dán do připomínkového řízení 600 institucím

(knihovnám a informačním střediskům) ve výrobní sféře. V rámci

připomínek byla iniciativa STK hodnocena kladně. Připomínky

zaslali i členové nermalizační komise VTEl. Návrh a jeho reali

zace byly proj ednány s odd. SK ČSR - "Technické služby knihovnám"

2.2 V edici "Hetodické letáky" byl vydány tyto publikace =

č.83 Kovář,B.: Evropské národní registrující bibliografie a

jejich využití ve VTEl

č.84 Kadleček,L. : Lístkovnice a ukládací zařízení v knihovnách

a útvarech VTEl

č.85 Cejpek,J. : Souborné katalogy v informační soustavě

Č.8S Smělý,O. : Adresní informování specialistů pomocí

systému SDl

č.87 Kovář,B. = Metodika a technika předrnětové katalogizace

I:
1
1

2.3

I,

I!
I,

li
I

III

II
I

V tisku je titul

č,88 Cejpek,J. : Použití časových snímků v informatice

BylU zadány a převzaty rukopisy pro rok 1972

V edici "Výměna zkušeností" vyšly tyto tituly

č.1/71 ~áková,J. : Tvorba tezauru v oboru ekonomika

chemického průmyslu

V tisku jsou práce

č.2/71 Maršálek,O. Průběžné rešerše a adresní informace

v n.p. ~koda-Plzen

č.3/71 Venzarová-Kunešová : Vytvoření a využívání soustavy

faktografických informací vPIS

č.4/7l Kudrna,V. : Reprografie ve Státní knihovně ~SR
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3 Informační činnost pro soustavu VTEI a sít technických knihoven

byla prováděna formou bibliografie a konzultací

3.1 Bylo zpracováno 2.419 záznámů z oblasti technickéhn knihov

nictví a VTEI pro systém GXPSY

3.2 Byla vydána 2 čísla Bibliografických přehledů. Číslo 3 je v tis

ku a č.4 ve výpočetním středisku. Byl zaveden nový způsob pří

pravy zpracování rejstříku KWIC z překladů názvů. Pro r.1972

byl zpracován harmonogram zpracování Bibiiografických přehiedů

s plánem předávání výpočetnímu střédisku a úseku vydavatelství

3.~ Informačním střediskům a knihovnám bylo poskytnuto 730 konzul

tací o problémech Zlská~ání, zpracování a šíření informačních

pramenů. ~ brganizačních problémech racionalizace informačních

a krllhovhickcýh procesů, o vVchově informačních pracovníků

3i4 Bibliografická kartotéka z oblasti technického knihovnictví

a VTEI byla doplněna ve jmenné části o 1.940 záznamů, v části

věcné o 8.400 záznamů

3.5 Adresní informace byly vyzkoušeny s použitím MDT. Od provozního

zavedení bylo upuštěno vzhledem k v sokým nákladům a nemožnosti

napojení na vstupní formu zázna,ů GIPSY

4 Výzkumná činnost

4.1 V rámci úkolu P-IS-121-002-o0-0S byla zpracována výzkumná studie

"Návrh aplikace MDT pro automatizované zpracování primárních

fondů ve Státní technické knihovně v Praze". Byl proveden expe

riment se systémem SDl, jehož výsledky jsou zahrnuty do zprávy.

Pro úkol P-lS-121-o02-00-0l byla zpracována výzkumná studie

"Projektování informačních systémů" I zaměřená na organizační a

metodologické problémy projektování

~koly splněné mimo plán

1. Jako mimořádný neplánovaný, časově velmi náročný byl úkol z pověření

Feder'lního ministerstva pro technický a investiční rozvoj zpracován

výhledový plán technických knihoven na pětiletku :

a) v rámci resortu FMTIR

b) na území hl.m.Prahy
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Dotazník zjištující rozsah fondů, počet výpůjček, počet čtenářů:

počet pracovníků, finanč~í náklady kni~ove v lete~h 1969-1975
byl zaslán na 400 adres institucí v Praze. Ze zaslaných odpovědí

byl zpracován sumář a výsledky vyhodnoceny v souhrimé zprávě

2. Byla provedena propagační akce metodických publikací ( letodické

letáky, Výměna zkušeností, Bibliografické přehledy: dresář infor

mačních středisek)

3. Byl připraven f'Přehled metodických publikací zpracovaných a

vydaných STK"

4. Pro účely propagace a styku s inforl~ační soustavou byl zpracován

abecední výst řižl ový adresář knihoven, info rmačníci1 s· ředisck é3.

institucí vědeckovýzkumné a výrobní základny

5. Účast na práci komise pro jednotnou soustavu knihoven na území

hl-m.Prahy

6. Účast na práci komise pro normalizaci ve VTEI a prOjednávání

návrhů norem v rámci STK

7. Účast v přípravném výboru 3~celostátní konference VTEI v Bratislavě

a účast na konferenci

8. Účast na práci v komisi pro knihovnickou statisti u ministerstva

kultury

9. ~lenství v red.radách časopisu Technická Y..nihovna a novinky knihov

nické literatury

10, Účast při maturitních zkouškách 1 ~ běhu nástavbového studia VTEI

na Střední knihovnické škole v Praze

ll. Byl ~Jdán Průvodce po STK v češtině, řipraven text pro Průvodce

po STK v cizích jazycích

12. Zpracování zprávy o mimoškolních fon ách studia informačních pra

covníků pořádw1ých ÚVTEI pro poradu vede~í VTEI

Odbor tvorby fondů

Hlavní úkoly

1 Od 1.1.1971 je celý přírůstek neperiodic-é literatury označován

statistickým číslem, které umožní detailní analýzu skladby přírůst

ků pro účely koordinace tvorby fondů a příbmmými k...71ihovnami

.
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OtJzky dovo'zu zahrarliční literatury byly řešeny nejen na úrovni

resortu FMTIR~ ale také v celostátním rozsahu v rámci dovozní

komise FR-VTEI

Rozpis kvót na dovoz periodické literatury pro organizace

FMTIR byl zpractován a rozeslán. Rozpis kvÓt na dovoz neperio

dické literatury bude zpracován po rozpisu schváleného plánu

na ~ok i972
2~2 Objednávky časopisů ha r.1972 byly zpracovány v termínu podle

celóstáthího plánu

2~3 ~~rpáhí devizové kvóty na knihy v ústavech resortu FMTIR bylo

zkontrolováno, kvóta se čerpá na 82~46 %~ Nedočerpání je způso

beno nedostatečnou dotací v Kčs v některý~h ústavech našeho

resortu

3 Zkušebně byl objednán k automatickému dodávání soubor mikrofiší

NTIS kategorie Managerial and Information Sciences. Přednostní ~ýběr

z došlých materiálů provádělo oddělení metodiky sítě technických

knihovan : z 1.089 došlých si vybralo 239 titulů, tj. 21.9 %. Zbylé

se ukládají v referátu zahraničních mikrofilmů, a zde jsou využíván

jen ojediněle. Třebaže cena mikrofiší při automatickém dodávání je

podstatně nižší než při individuálních objednávkách, procento využití

je u nás příliš nízké; objednávka souboru byla proto zrušena k 31.12.1971.

4 Přírůstek neperiodické a seriálové literatury získané povinným

výtiskem, nákupem a darem

plán 11.000 sv.

plnění 12.988 sv. = 118.1 %

5

6

Koordinace objednávek nových titulů s UK b la projednána prl objedná

vání časopisů na rok 1972. Výsledek koordinace by však nebyl pro naši

knihovnu výhodný a proto bylo dohodnuto upustit od koordinace v plném

rozsahu. Spolupráce bude trvat i nadále, případ od případu

Akvizice časopisů se připojila k pravidelným výstavkám firemní lite

ratury volným výběrem triplikátních časopisů. Ak~e měla velký úspěch

u čtenářů. Celkem bylo dáno na výstavku 165 titulů

7 Přírůstek periodických publikací získaných povinným výtiskem, nákupem

a darem

J

plán

plnění

4.200 titulů

4.535 titulů = 107.9 %
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8 Přírůstek publikací získaných mezinárodní vi'měnou

8.1 Neperiodické publikace a seriály

plán 6.000 sv.

plnění 7.398 sv. = l23d %

8.2 Periodické publikace

plán :;DO titulů

lnění 871 titulů = 174.2 %

31500 sv.
5~727 sv. = 163.6 %

1.500 titulů

1.538 titulů = 102,5%

9 Opatřit pro partnery mezináťódní výměhy

9.1 Neperiodické publikace a seriály

plán

plnění

9.2 Periodidká publikace

plán

plnění

10 ~a měsíčních výstavkách firemní literatury ve studovně se vystavovaly

nejnovější přírůstky vybrill1ých vědeckovýzkwnných zpráva zahraničních

disertací s možností záznamů na výpůjčky. Z nově získaných materiálů

se průběžně vybíraly tituly vhodné pro tuto formu propagace

II Oddělení MV sledovalo průběžně činnost a spolupráci s mezinárodními

organizacemi zabývajícími se zájmově příbuznou tématikou (Aslib,

FID, LARC, American Library Association, IATUL) a získávalo jejich

publikace

12 Zpracováno věcným popisem

12.1 Neperiodická literatura

plán

plnění

17.000 sv.

17.101 sv. = 100,6 %

102.- %
zpřesněn na základě

objednávky časopisů

Při včasném zpracování byla věnována zvýšená pozornost

vědecko-výzkumným zprávám, reportům a disertacím, Po celý

rok se podařilo udržet pravidelnou plynulost a relativní

rychlost v lince zpracování

600 jednotek

934 jednotek = 155.6 %

Hikrof Umy

plán

plnění

~asopisy

plán éOO titulů

plnení 204 tituly =
(Plán vecného zpracování časopisů byl

reálných možností vzhledem ke snížení

na rok 1971 z finančních dvvodů.)
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13 Souběžně s věcným zpraciováhim byl celý přírůstek nep~tibdidké

literatury za r.1971 označen statistick0j číslem

14 Zpracováno jmenným popisem

14.1 Neperiodická literatura

15 V termínu byla vybudována kartotéka novinek neperiodické literatury

a průběžně se doplňuje

3 Do cirkulace na VK bylo odesláno 120 čísel nových titulů časopisů,

ve dvanácti výstavkách v čítárně se vystřídalo 118 nových titulů

ukázkových čísel časopisů, v sedmi letácích byli odborní pracovníci

áVTEI informováni o 87 nových titulů časopisů a o 76 změnách názvll

časopisů

Interní úkoly

1 Podle podluadů z hla~1ího katalogu a pomocné evidence seriálových

a vícesvazkových děl byla založena kartotéka desiderát a Zjištěné

mezery se průběžně doplňují

2 Ve spolupráci s ÚDF bylo prověřeno a na základe výsledků zrušeno

na rok 1972 42 titulů dokumentačních zpravodajů a podnikových

časopisů

= 100.3 %sv.

sv.17.000

17.066

plán 8.000 sv.

plnění 9.633 sv. = 120.4 %
Mikrofilmy

plán 600 jednotek

plněni 934 jednotek = 155.6 10

Zakládáni do katalogů

plán 120.000 lístků

plnění 149.801 lístků = 124.8 %

plán

plnění

Periodická literatura

14.4

14.2

5 Přírůstek periodik pro doplnování mezer ve fondec~

7 6kol byl zrušen

6 Zahraničním partnerům byly zaslány seznamy periodických publikací

z duplikátních fondů STK a vyžádaná čísla byla expedována

1.500 položek

2.103 p010žek = 140.2 %

500 čísel

1.077 čísel = 210.5 %
plán

plnění

plán objednávek

plnění

y / / vDoplnovanl mezer ve fondu casopisů4



8 Bylo revidováno 17.262 záznamů v systematické ~~atalob.....:

Redakce byla provedena \ oddílech IDT 001/02~ 539~1; 621 c 039.

62l., 6, 630

9 při kontrole jmenné katalogizace pbkračovacích děl v h1avnír1 kcit 1.0

gu bylo sjednoceno a opraveno 576 ~ázhaJnů

10 Celý katalog dopInků pro tisl:o'/ý seznam v/zllnýc' Č2.30pjSt byl sjedno

cen k 30.6.1971-

V místním katalogu a doplncídh tisk o katalogu bylo staženo 7.880 záz~runú

II Při redakci hla'V1iího katalo u bylo zkontrolováno ,742 z'Íznamů

,Oetb!)r yyuží vání fondů

Hlavní úkoly

1 Příprava výstavby nové budovy

1.1 Byla zpracována studie Tendence vo 1sta,bc buro' ~nir-ove~

v posledních letech (plánovaný název: -Jvoj výstavoy -nihove~

v roce 1969 a lopolovině 1'0 u 1970)

1.2 ermín zpracování studie Vlivy komplex.l1:' w03chanizace provozu

knihovny na dispoziční řešení a y.Jarauet:::- budo-i"~- '~niho\;lY byl.

z důvodů rozšíření tematE<y studie t:f1etody stě: o'T6.ní knil1oV11yr:

a studie uvedené ad Ll přesunut na rok 1972. (vi::: plán lla r.,J.972)

1.3 Průběžně byla sledována literatura z oblasti výstavby velkýc_

kniho ven (vybrrulé časopisy: neperiodické ubl:i.kace, fire:'ní

prosperty, nepublikované materiály) a doplDová~a sp ciál~í

dokumentační kartotéka. B la navržena spolupráce s OBIS pro

informatiku; výměna informačních nateriálů se provádí v případě

potřeby

1.4 Speciální informační fond primárních materiálů byl průběžně

doplňován originálními i reprodukovanými ateriály (ori inály

ve formě výpůjčky i zdarma získanýc:1 podkladů). K 31.12.1971

obsahoval fond 2.098 jednotek

1.5 Srovnávací tabulky parametrů budova provozu velkých knihoven

b ly rozšířeny o tabulku technicko-ekonomických ukazatelů vel

kých knihoven postavených v USA v letech 1968-1970 a srovnávací

tabulku počtu svazků a počtu čtenářsl' / ch míst vybraných knihoven
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1.6 Pro projektový úkol bTly aktualizo 'ny podklady úseku

na předpokládaný stav r.2005, bylo aktualizováno výhledové

organizační schema, základní ukazatele, zdokonaleno schema

pohybu materiálů a osob a aktualizován vlastní stavební program

s podrobným rozpisem jednotlivých pracovišt a prostorů

1~7 Investorský útvar nepožadoval nové podklady pro prlpravu

výstavby; z vlastní iniciativy mu byly předány podklady

uvedené ad 1~6t prejednané a schválené poradou vedení ÚVTEl.

Referát výstavby iniciativn~ přispěl k aktualizaci podkladů

pro výstavbu společných slOžák BTK±

2 Využití knižních a časopiseckých fortd~ STK

2.1 Výpůjčky osobní - plán 140100b

vypůjčeno 162.670

splněno 116.1 %
2~2 VýpůjčkY prezenční

plán 210.000

vypůjčeno 236.990

splněno 112.8 %
2.3 Vybírání a fakturování poplatků za překročení výpůjční

lhůty a za ztrátu čtenářského průkazu

plán Kčs 11.~vO.--

vybráno a faktur. "24.628.--

splněno 223.8 %
Podle vyúčtování ve 3.čtvrtletí vymohla advokátní poradna

. celkem Kčs 2.484.20 (jednak jill<o upomínací výlohy, jednak

jako náhrady za nevrácené publikace), za hotové v<lohy a

odměny si vyfakturovala Kčs 380.--

2.4 rtkol vyčlenit z kartotéky čtenářských přihl/šek ne rodloužené

přihlášky a zařadit je odděleně byl splněn

2.5 Revize kartoték trvalých výpůjček pracovníků DVTEI byla

prováděna průběžně

2.6 Během listopadu byl proveden hloubkový'průzkum výpůjčních

st vrzenek v kartotékách výpůj čele a výpůj ček poštou. Pro upo

menutí L ředitelskou upomínkou byl. připraveno dal ších 164

výpůjčních stvrzenek, pro pVednostní upomenutí 2.ředitelskou

upomínkou bylo připraveno 294 výpůjčních stvrzenek, pro vymá

hání advokátní poradnou bylo vybráno 178 výpůjčních stvrzenek.

Bylo podchyceno 252 výpůjčních stvrzenek z r.1967, které jsou

určeny k likvidaci v příštím roce
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2.8I

2~7 Průběžné rozesílání upomíne:

plán 36.000

upomenuto 48.338

splněno 134.2 %
Z roku 19 6 bylo zli vidováno celkem 106 výpůjček. Z tohoto

počtu bylo 79 výpůjček čtenáři vráceno a 27 nedobytných

výpůjček bylo podle platných směrnic likvidováno

I

I 3 Výměna studuvny a čítárny časopisů nebyla uskutečl ěna, nebot nebyly

provedeny potřebné adaptační práce, na ktGrých závisí splnění tohoto

úkolu

4 V květnu byl uspořádán v Bratislavě 22.seminář vedoucích OS~ s náplní

současné problémy ve výkaznictví a stati5tic~ v oblasti služeb čtená

řům j mechanizace výpůjčního procesu

5 V užití knižních a časopiseckých fondů

bibliografických

ých informací bylo

22.000

22.033

100.1 %

Výpůjčky poštou:

lán

V roce 1971 bylo vypracováno 56 píse~lých

porad, které obsahovaly 355 položek. píse

poskytnuto 135

vypůjčeno

splněno

Fotoreprodukce

plán 22.000

zho to veno 23.123

splněno 105.1 %
Z celkového počtu zpracovaných zakázek připadá 21.255 na běžné

objednávky j 1.868 zakázek bylo vyřízeno pohotovostní reprogra

fickou službou

5.1

II

li

I

:
I

I

I

6 výpů .čky ze zahraničí a do zahran ičí

6.1 Mezinárodní výpůjční služba aktivní (výpůjčky ze zahraničí)

plán 2.300

vypůjčeno 2.997

splněno 130.3 %
6.2 Mezinárodní výpůjční služba pasivní (výpůjč-y do zahraníVí)

I

plán

vypůj čeno

splněno

Oddělení

200

125

62.5%

nedošel předpokládaný počet požadavků ze zahraničí



2.000

2.013

100.6 %

28.000

29.674

105.9 %splněno

7.3 Dlouhodobé výpůjčky

plán

skutečnost

splněno

Krátkodobé výpůjčky

- '·3 -
7 Zásobování pracovníků ÚVTEI informačními podklady z fondu STK

i jiných knihoven bylo zajištěno takto

7.1 Interní oběh časopisů

plán 42.000

skutečnost 42.100

s lněno 100.2 %
Spotřební využití

plán

skutečnost

I

plán

skutečnost

splněno

1.500

1.999

133.2 %

8 Dodržování směrnice o interních slu70ách

8.1 Kontrolní porady se zástupci pracovišt ÚVTEI proběhly ve dnech

23.3. a 1.14.1971

8.2 Re'rize primárního fondu byl a provedena v úsecích l, 2 a 4

Služební příruční fondy obsahují 5.073 svazků, z toho

úsek 1 1.257
úsek 2 4D3
úsek 3 2.522
úsek 4 656
úsek pro výst.sítě 23
úsek 5 9
úsek 6 2
útvar 013 143
útvar 014 6

útvar 016 8

útvar Oll 13
útvar Ol 13

8.3 Revize kartoték trvalých výpůjček pracovníků ÚVTEI byla

provedena v plném rozsahu



fondu STK

225.000

210 .. 000

93.5 %
nižší počet objednáve

9

- :;.4 -

Objednávky na publikace z

9.1 Objednávky výpůjček

plán

objednáno

splněno

~tenáři předložili

plán

Expedice

plán 150.000

skutečnost 154.964-

splněno 103.8 ~~

Zal;:ládání lmihovních jednotek

plán 300.000

skutečnost 312.654

splněno 104.2 ('
/<

než pi"elpokládal

I

I

10 Ochrana knihovních fondů

10.1 V průběh u roku byl lokálními úprava!.1i zaj ištěn sldadovací

prostor pro přírůstex roku 1971 a část přírůstku 1972.

Výstavba odlehčovacího skladu v Cholupicích probíhá ve stadiu

hrubé stavby.

10.2 Ekonomickému úseku se nepodařilo uvolnit potřebné prostory

pro uložení historického jádra fondu; materiál je uložen

v trezorech v průchozí části přízemí Klementina

10.3 Ve 3.etapě konzervace bylo zkonzervováno a restaurováno

59 vzácných tisků v ústřední dílně SK CSR a 130 vzácných tislill

v rámci externí spolupráce

10,4 Provádění inventární revize a doplnění soupisu starých fond!

bylo v průběhu roku 1971 přerušeno. Odborná pracovnice tohoto

referátu byla polovinu roku na mateřské dovolené, v druhé

polovině roku byla pověřena jinými aktuálními úkoly

II Okol byl rozhodnutím vedení ÚVTEI zrušen pro nedostatek finančních

prostředků



I

I

I

I

,
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Interní úkoly

1.1 Ustní bibliografické porady a odborné informace

plán 23.000

poskytnuto 25.701

splněno 111.7 %
1,2 Průz um využívání fondu časopisů byl proveden formou dotazníkové

akce se zaměřením na budoucí rozšířený výběr časopisů v nové čítár

ně. Dále byl prováděn výběr časopisů s vysokou frekvencí obratu

ze strojově zpracovaných podkladů za léta 1966/67 a z dalších

podkladů

1.3 Pro návštevníky STK dizí státní příslušnosti byia připravena

česká ver~e propagačního letáčku, která obsahuje informace o výpůjč

ních službách a Výtill1 z výpůjčního řádu. Tento letáček bude přelo

žen do ruštiny, angličtiny, francouzštiny a němčiny a vydán

v červnu 1972

1.4 V prostorách knihovny bylo uspořádáno 12 propagačních výstav

o celkovém počtu 699 exponátů, plánováno bylo 10 výstav

2.1 V rámci rekonstrukce příruční knihovny ve studovně se pokračovalo

v doplnování kartotéky bibliografických záznamů publikací vhodných

k zařazení do PK. Dále byla provedena aktualizace a katalogizace

publikací v těchto oborech : přírodní vědy, matematika, technika,

hutnictvi t strOjírenství, elektrotechnika, Pro rozšířený příruční

fond skript byly vybudovány 2 čtenářské katalogy (jmenný a tematic

ký podle jednotliv'ch fakult) a katalogy služební.

Příruční knihovny na jednotlivých pracovištích OS~ byly průběžně

doplnovány novou literaturou

2.2 V průběhu roku bylo ve studovně uspořádáno 12 výstavek volnéhp

výběru nových přírůstků literatury o celkovém počtu 1.200 v stavo

vaných publikací. Mimo prezenční studium si čtenáři podali 465 zá

znamů na 266 publikací

2.3 Úkol vykládat v čítárně běžný ročník v-braných časopisů cca

1.200 titulů byl průběžně plněn

2.4 ~tená~i měli k dispozici k prezenčnímu studiu 2.210 jednotlivých

čísel vybraných časopisů před jejich zařazením do vnitřního oběhu

.
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Do zahraničí bylo odesláno 331 filmů, které

mikrofilmů (zúčtování zpravidla převodem na

Lhůta vyřízení požadavků čtenářů byla podle

3

4

-4.1

4.2

MVS

foto

31.3.1971
31.10.1971

31.3.1971
31.10.1971

- 4,9 dne
- 3,9 dne

- 4,3 dne
- 2,2 dne

obs~hovaly 2.619 políček

výměnné konto)

provedeného průzkumu

I'
li 5.1

5.2

5.3

6

7
8.1

5 Fotoreprodukce a xeroreprodukce pro int. potřebu

plán 500

skutečnost 516

splněno na 103.2 %
Kopie podle vlastní předlohy 126

Kopie z ~ondu STK 368

Kopie z fondu jiných knih. 22

Bylo v řízeno 449 objednávek čtenářů na publikace z příručního

fondu jednotlivých pracovišt

Speciální ond EHK má k 31.12.1971 cca 1.100 svazků

Kompletace časopisů - plán 5.500 titulů

skutečnost 4.576 II

splněno na 81.2 %
Kompletace časopisů byla ve 2.pololetí 1971 záměrně pozastavena,

aby bylo možno vyrovnat sl luzy v celé lince vazby a zpracování časop.

8.2 Vazba časopisů - plán 8.000 svazků

skutečaost 9.567 II

splněno na 119.5 %
8.3 Vazba brožur - plán 3.000 jednotek

skutečnost 3.886 II

splněno na 129.5 %

I

I

:
i

9 Revize stavění knih na regále byla prov'děna současně s čištěním

knih v rozmezí signatur knih I a II 20.000-252.000, I a II

Z 1-59.000, časopisů počínaje signaturou I a II 20.000 až I a

II 240.000
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Odbor firemní literatury

Hlavní úkoly

1 Získáno celkem 24. 81 titulů FL, tj. plnění 113.1 %. 5.024 titulů

ocházelo z darů různých institucí, ostatní byly získány vlastní pří

mou akvizicí od firem. Do fondů bylo zařazeno 22.693 titulů zpracova

ných věcným popisem, z toho 14.124 titulů zkatalogizovaných.

Z akvizicních př.ebytků (mJltiplikátů) bylo na výměnu upotřebeno

8.912 publikací FL; 4.775 ks zasláno partnetům ~ CSSR a 4.137 ks partne

rům v rámci RVHP. Neevidovan~ Větší množství Wřebytků bylo rozdáno

zaJemcům na pravidelných měsíčních výstavkádh přírůstků FL

2 Počet stavěných vybraných firemních časopisů dosáhl koncem r.197l

počtu 601 titulů

3 Prověrka fondu FL dokončena 30.11.1971. Z archivních krabic b 10 po

indiviQuální prověrce vyřazeno celkem 55.487 méně aktuálních publikací

FL, čímž byl uvolněn skladovací prostor v rozsahu přibližně dvouletého

objemu pVírůstků FL

4 Celkový plán výpůj ček FL splněn na 141. 7 %. Zapůj Ce"10 bylo 222.763

jednotek FL, z toho 212.586 v kolobě u tematických řad a 10.177 na in

dividuální požadavky

5 Uspořádáno 10 výstav pVírůstků FL a uskutečněn výpůjčky publikací

zamluvených na těchto výstavách

In tern:í úko ly

1 Výměna multiplikátů FL

~tyřem partnerům v CSSR zasláno 4.775 jednotek FL, od nich došlo

1.012.

Sedni partnerům v rámci RVHP zasláno 4.137 jednotek FL t od nich došlo

289 (254 ze SSSR a 35 z NDR). Celkem bylo rozesláno 8.912 a došlo

1.301 jednotek FL.

2 Věcn
/ popis FL

plán 22.000 titulů

plnění 22 .. 693 " = 103.2 %

3 Jmenný popis

plán 12.000 "
plnění 14.124 " == 117.2%

4 Revize fir. časopisů

Úkol splněn~ Zrevidováno 601 stavěn/ch titulů F~ a z mezis"ladu

dosud nezařazený~h nových titulů 911, celkem 1.512 titulu F~. V/sledky

revize budou realizovány v průběhu r.1972 a ukon~eny vydáním nového

seznamu F~
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5 Redakcě a přepis výtahu MDT

6kol splněn. S r~zmnožením výtahu však nutno ještě vyčkat (za účelem

doplnění o čísla T~) do ukončení revize seznamu tematických řad, což

je předmětem hlav.úkolu 152/3 na r.1972

6 Teiliatické rešerše FL

=102.7 %
1~

l~

plán

plnění

Úkoly splněné mim o plán

1 V druhé polovině června 1971 bylo pracoviště celého odboru 15 se všemi

fondy přestěhováno z provozních místností v Bohnicích do dalšího pro

vizorního umístění v Klementinu. Balení i stěhování proběhlo v mimořád

ně krátké době a díky společnému úsilí pracovníků nebyl tímto stěhová

ním vůbec narušen pracovní plán a jeho plnění. Koloběh TR byl zastaven

na pouhé 2 týdny, osobní výpůjčky přerušeny pouze na 1 měsíc

2 V průběhu celého roku byl prováděn systematick/ průzkum efektivDosti

akvizice podle výtěžnosti meziskladu TŘ. Mezi akviziční činností OFL

a výtěžDostí meziskladu T~ existuje určitá vazba, o níž nebyl až dosud

dostatečný přehled. Průzkum umožnil objasnění této vazby a řady dalších

návazností (počet abonentů v závislosti na e~0nomické efektivnosti;

objasnění a sledování pohybu uvnitř meziskladu TŘ; objasnění příčin

stagnace některých TR v meziskladu aj.)~ Výsledky průzkumu poslouží

zároveň jako nezbytný podklad pro přepracování dnes již nevyhovujícího

systému TR a umožní zlepšení práce akvizice

3 Souběžně s dílčími výsledky systematického průzkumu (viz předch~zí bod)

bylo okamžitě uplatňováno zavádění prvků řízené akvizice FL projevující

se ve zkvalitnění mimořádných služeb OFL především v koloběhu TR

a) saturováním dloUDOdobě stagnujících TR

b) zvýšením kvality obsahu TŘ co do aktu6 1nosti z hlediska abonentů

4 Ve 4.čtvrtletí 1971 byl zaveden ve výpůjční službě podrobný průz.um

uspokojování požadavků čtenářů y individuálních prezenčních výpůjčkách.

Každý čtenář zapisuje do návštěvní knihy svůj přesný požadavek a jak

byl uspokojen. Po zpracování bunou v~sledky průz umu sloužit ke zkvalit~

nění výpůjční služby OFL a jako jeden z podkladů pro řízenou akvizici
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ďsek s e k u n d á r n ~ d h fondd

Odbor ústřední dokumentační fond a bibl~ografíe

1 III.etapa budování Bibliografického střediska pro technickou literaturu

1.1 III. etapa Bibl~ografického středis a pro technickou literaturu

byla zajištována především tak, že bylo po provedení průzkumu

přikročeno k rozšířeni koordinační činnosti na úseku technické

bibliografie. Spolupráce byla navázána s knihovnou M.Gorkého

v Dstí n.L., KK v ~.Budějovicích, VLK v Liberci a ~VK ve Zvoleni.

Všechny tyto knihovny projevily zájem koordinovat svou biblio

grafickou činnost a podřídit své plány celostátnímu soubornému

plánu

1.2 V průběhu roku byly uspořádány 2 koordinační porady bibliografic

kých pracovníků. První koordinační porada se konala ve nech

22.-23.6.1971 v SVK v Ostravě. Účast 10 knihoven. Program :

Zpráva o koordinační činnosti STL za l.pololetí 1971, kontrola

plnění souborného plánu, diskuse, usnesení. Porada byla doplněna

návštěvou SVK v Ostravě. Druhý den brla uspořáúána exkurze do

dolu Vítězný únor, jáma Stachanovec. Druhá koordinační porada

se konala dne 7.12.1971 v Praze. Dčast II knihoven. Program :

Informace o ústřední technické základně, zpráva o koordinační

činnosti za II.pololetí, kontrola plnění souborného plánu, disku

se o nové směrnici typolo ie technických bibliografií, di kuse

a schválení souborného plánu bibliografií na rok 1972

1.3 Na základě projednání perspektivní tématiky byl vypracován sou

borný plán bibliografií technické literatury na rok 1972. Při

jeho sestavov8ni bylo přihlédnuto ke směrnicím XIV.sjezdu IS~,

k 5.pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství, dále k plá

nům technických akcí ~vrs a Domů techniky a k plánům jednotlivých

knihoven zúčastněných na koordinaci. Souborný plán obsahuje

60 tématických bibliografií

1.4 Zpráva o koordinační činnosti BSTL a o plnění souborného plánu

bibliografií za r.1970 byla v termínu, tj. do 28.2.1971, vypraco

vána a rozeslána podle rozdělovníku

1.5 Zpráva o průběžném plnění souborného plánu bibliografií za I.polo

letí 1971 byla vypracována v termínu a rozeslána podle rozdělov

níku

1.6 Byla prlpravena metodika k průzkumu využívání bibliografií tech

nické literatury v návaznosti na předchozí průz-um

1.7 Vlastní průzkum pomocí dotazníků a osobních pohovo~ů proběhne

v roce 1972
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1.8 Směrnice k t'pizaci technických bibliografií podle současné

teorie a praxe byla prlpravena k diskusi na 2.koerdinační poradu.

Po připomínkách byla schválena s platností od 1.1.1972

2 Na základě' omplexního zpracování čs.periodicvé technické produkce

bylo přistoupeno k Vydá vání čs. infor:1ačního časopisu s názvem

"Czechoslovak Scientific and Teéhnical Periodicals Contents"

2.1 V roce .L97l byla vydána čísla 1 ~ 2 1 3/4. Do vydavatels_cého

úseku bylo předáno číslo 5/6) 7/8. Připravuje se číslo 9/10.

Včasné a rychlé vydávání tohoto časopisu je zcela záviBlé

na vracení maket z v/roby, které je velmi zdlouhavé a nepravi

delné a ztěžuje přípravu každého nového čísla. Aby byla výrobě

usnadrtě~a práce, byla pořízena sada 130 maket hlaviček časopisů

~xterním grafike • ~asopis je ~Jdáván v anglické verzi za účelem

propagace původní vědecké a odborné časopisecké tvorb a slouží

jako výměnný materiál edd. mezinárodní výměny. Je vydáván v prů

měrném ná ladu 350 výtisků

2.2 Rejstřík časopisů v aoc uspořádání je připraven pro tisk

:

I

3

4

Na základě osobního projednání s pracovníkem ezinárodního centra pro

vědecké a technické informace v oskvě s. Ivanovem byl dohodnut obsah

dvoustranné spolupráce

3.1 Na základě této dohody se provádí referování o vědeckovýzku~ných

zprávách z fondů STK v Praze ze zemí nečlenů Centra. Za r.1971

bylo zasláno 740 bibl. záznamů. Dále se zajištuje referování o

překladech z těžkodostupných jazyků (za r.1971 bylo zasláno.
102 bibl.záznamů); e rešerších vypracovaných v síti VTEI a

v síti vědeckých knihoven (v poctu 470 zázna ů) a o disertacích

a výzkumných zprávách čs. provenience (v počtu 1.465 záznamů

ve formě mikrofilmu)

3.2 Záznamy jsou pořizovány na formulářích formátu A5 a obsahují

všechny základní bibliografické údaje a údaje vyžádané Centrem.

Průběžně je prováděna jejich jazyková kontrola a redakce

Oddělení 222 pokračovalo v budování dokumentačního fondu jako Wliver

zálního celku, zahrnujícího integrovaný souhrn vědních, technick'ch

a ekonomických oborů, v návaznosti na speciální fondy odvětvo 'ch

útvad\

4.1 Za účelem soustavného aktualizování přehledu zakl/daných vědních

a technických oborů byl fond průběžně doplňován novými materiály

docházejícími ze středisek VTEI. Výběr materiálů odpovídá poža

davkům uživatelů. Celkem dochází do DDF 269 zpravodajů z 239

st ředí sek
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Selekce záznamů podle definovaných oborů se provádí průběžně

Informační á dokumentační bulletiny se kontrolují a jejich

centrální registrace se prhběžně provádí

Záznamy jsou tříděny podle ktality desetinné notace a delkem

byio za rl197l vybráno 243.550 dokumentačních záznamů ze středi

seR VTEI. K přímému zakládání bez pVečíslování bylo dodáno

celkem 53 r 840 záznamů

Oprava eáznamů po technické stránce~ aby byly vhodné pro zaklá~

dání do kartoték ďDF. se provádí průbčžně

Do kartoték MDT bylo založeno 204.571 záznamů, do kartoték EI

36.509 1 celkem do UDF 241.080 zázn~aů~ Plán na úseku zakládání

byl splněn za rok ;971 na 105.7 %. Kontrola desetinného třídění

a vyřazování duplicit se provádí průběžně

Při revizi kartotéky MDT bylo celkem prohlédnuto 241.000 záznamů,

z toho přemístěno 152.000 záznamů

I

I

I

I
I

I

5 Průzkum zájmů a požadavků návštěvníků studovny ÚDF

5.1 V rámci průzkumu zájmů a požadavků návštěvníků studovny ÚDF

byla průběžně prováděna příprava podkladů z návštěvních lístků

pro vstup do počítače DP 100

5.2 Na základě materiálů dodaných výpočetním střediskem b la vypra

cována zpráva "Mechanické zpracování statistického šetření

využívání sekundárnícL fondů za rok 1970 a za Lpololetí 1971".

Výsledky statistického šetření za II.pololetí 1971 budou

zpracovány po dodání materiálů z počítače v I.čtvrtletí 1972

6 Průběžně byly budovány souborné katalogy zahraničních publikací

v abc a systematickém uspořádání

6.1 Do souborného autorského katalogu zahraničních publikací bylo

založeno, zrevidováne a upraveno celkem 7.000 záznamů.

3.000 záznamů bylo předběžně zrevidováno a předřazeno.

Do souborného katalogu v systematickém uspořádání bylo založeno

cca 13.000 záznamů

Bylo zrevidováno a pedle katalogu STK ověřeno 700 záznamů,

reklasifikováno bylo 4.225 záznwnů

7 Periodi cké bi bl iografie "Přírůstky zahrani ční technické literatury"

7.1 Příprava a redakce Přírůstků zahraniční tec nické literatury

prebíhala dle plánu

č.5/70 - rejstříky - vydáno
č.1/71

až
č,8/71 • vydáno
č.9/71

.až
č.ll/71 - v tisku
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~.2 Úkol skončí v l.čtvrtletí 1972. Probíhá příprava ročního

rejstříku. Termín odevzdání do tisku = leden 1972

8 Z plánov8ných II bibliografických publikací bylo 8 vydánu, 2 byly

předány do výroby, 1 je rozpracována

8.1 SB Bibliografie bibliografií technické literatury ve vybraných

státních technických a státníc vědeckých knihovnách v ~SSR

v letech 19-9-1970. Vydáno

SB Technické dizertace ve STK a SVK

Sv.l Abc soupis dizertací - v tisku

Sv 2 Rejstříky - v přepisu

8.2 SB o seriálové literatuře v STK v Praze - rozpraoováno.

Úkdl bylo nutno teťmínově posunout v~hledem k náročné přípravě

podkladů pro autom~tizovaný seznam časopisů STK

8.3 SB bdborné jazykové slovníky. Jazykové slovníky. Vydáno

VB Ochrana čistoty ovzduší. Vydáno

VB Použití počítačů při řízení a správě podniků. V tisku

8.4 DB Technické tvůrčí práce. Vydáno

DB Osvětlování na železnici. Vydáno

DB Světelná architektura večerního města. V dáno

DB Kontrola a měření ve strojírenské výrobě. Vydáno

DB Sběr odpadků ve městech. Vydáno

9 Oba plánované pololetní seznamy bibliografií a rešerší vypracovan/ch

ve SVK byly vydány

10 Byl proveden rozbor 67 dokumentačních zpravodajů, výsledky podchyceny

v evidenci zpracovávaných odborných časopisů a v evidenci zpracovávané

tematiky podle MDT. Závěry ze zjištěné úrovně klasifikace záznamů

padle MDT byly promítnuty do usměrnování externího prověřování klasifi

kace záznamů před jejich založením do kartoték ÚDF

II Úkol zrušen

Interní úkoly

1 Zpřístupnování fondu ÚDF uživatelům studom1Y ÚDF zajištují dvě

informátorky, které poskytují odborné info mační i poradenské služby

návštěvníkům studovny a také zodpovídají jejich telefonické dotazy

1.1 V rámci informacní a poradenské služby bylo vyřízeno celkem

1.638 bibliografických dotazů, z toho 917 osobních a 721 tele

fonických. Studovnu navštívilo za r.1971 2.326 návštěvníků

1.2 Kartotéka rešerší z čs.sítě VTEI a čs. sítě lmihoven byla dále

doplnována, celkem bylo zařazeno L 869 záznallů o rešerších

1.3 Archiv rešerší pro prezenční využití ve studovně ÚDF byl

doplněn 540 rešeršemi
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1.4 Cizojazyčná referátová periodika b la kompl tována a do konce

r.1971 bylo předáno do vazby 98 refer;tový.h periodik. Zastaralé

ročník jsou prtběžně vyřazovány

2 Byl proveden popis cca 5.000 titulů časopisů doeházející.h do STK

v r.1970 metodoujde,visu) doplněný o úfaje z akviziční eviden.9 a

bibliograf. soupisů~ Dále provedeno vě.~~ zatřídění formou třídníku

MDT a předm~t~ hesla. Současně p~obíhá děrování a provedena kontrolní ~)_L

sestava dca 800 záznamů na počítači IBM 1410, Dokončení v l.pol. 1~?2

3 Na přímou objednávku bylo vypracov'no celkem 110 rešerší. Plán byl

spinen na 114.6 %1 V ri1971 bylo za vypracování rešerší získáno .el

kem Kčs 29.157~~u

Úkoly s:ol,něhé mimo J21án

1. Na t'lbjednávku Domu techniky, Bratislava byla pro mezinárodní kolokvium

o vědecké organizaci práce, které se konalo 12.-14.11.1971 v Praze,

připravena výstavka odborné literatury z fondů STK v Praze. Proveden

výběr 125 titulů knih, jejich rozdělení do 6 tematických oddílů a

proveden překlad původních textů do ruštiny, angličtiny a něl činy

2 V I.pololetí bylo do VINITI-Moskva pro referování Y R~ odesláno

375 referátů, do ZIID Berlin 61 ruských kopií referátů z čs.vědecl:o

technických periodik a to č.ll, 12/70. la základě usnesení 20.zasedá

ní Stálé komise při RVHP byl tento úkol scončen

3 Původní Seznam časopisů STK, který měl být zpracován klasickým způso

bem, byl převeden na zpracování automatizované, a to systémem GIPSY

na počítači IBM 1410. Klasické stručné záznam jednotlivých titulů

byly rozšířeny o další údaje popisné i služebního charakteru (např. O

podnázev, zkratku časopisu podle normy ~SN 010196, místo vydání~

vydavateJ/nakladatel , typ časopisů, země vydání, ročník, periodik~,

mutace, charakteristika, v'jbavení časopisů, prvk věcného popisu,

I lokace veřejná i neveřejná, počet exemplářů, předplatné a způsob nabytí).

I Výstupní sestavy, doplněné různými rejstříky, poskytnou čtenářům i pré.~~,

covníkům ÚVTEI mnohem více infcrmací o fondu časopisů ve STK a současně

umožní pracovníkům odd. interních služeb i vlastním uživatelům inter

ních služeb získat dostatečný přehled o interním pohybu časopiseckých

fondů. Sběr dat byl proveden metodou de visu. V současné době probíhá

kontrola úplnosti sběru dat, děrování záznamů na Flexowriteru Friden a

průběine zpracování kontrol. sestav na počítači IBM 1410. Přípravy se

zúčastnil kolektiv pracovníků oddělení 223 a 224
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Odbor ústVedních evidenci

Hlavní úkoly

1 Na poloprovoz automatizovaného ukládání a hledávání záznanů

ve fondu výzkumných a disertačních prací se nepřešlo, pro~ože prl

řešení dílčího výzkumného úkolu srp 002-00-07 se ukázalo nezbytným

vyřešit zejména otázku selekčního jazyka, což představuje 2letou

etapu řešení výzkumného úkolu. Pro zkvalitnění provozu před automati

zací byl zpracován nový formulář informačních záznamů VVP a rozeslán

na resorty. V průběhu roku 1972 budou pak zasílány všem zájemcům

o tematické řady místo mikrofilmů kopie tohoto formuláře

2 Byl zabezpečen chod ŮEP na s~nočinném počitači DATASAAB D 22. Na zá

klade přechodu zpracovávání bulletinu POl ze systému D 21 na D 22 došlo

v r.1970 ke zpoždění ve zpracovávání bulletinu POL. Systémem D 22 byla

zpracována čísla 9-12170 a předána v prvním pololetí 1971 úseku vyda

vatelství k dalšímu zpracování. Ke dni 22.12.1971 b la odevzdána úseku

vydavatelství čísla 1-7/71, čísla 8-12/71 jsou redakčně zpracována a

budou postupně po zpracování počítačem a po p~ekopírování derné pásky

na děrovacích strojích předána úseku vydavatelství do konce března 1972

3 Na RECORDM( bylo předáno cel(em 9.249 došlých kopií překladů ke zpraco

vání na 16 mm film aulo 3en í. Prodej kopií real izuj e vydavatel ský úsek

4 Bylo předáno celkem 90 záznamů o překladech z těžkodostupných jaEyků

pro Mezinárocrní centrum v Moskvě

5 Do výroby odevzdány v plánovaných termínech rukopisy periodika

Průmyslové informace ročníku 1971 a Tematick / rej střík 1970. Aby se

snížil skluz ve výrobě, odevzdalo se čís. 2/72 iva měsíce před plánova

ným termínem

6 Do SSSR zasláno 20 kusů popisů unikátních přístrojů pro potřeby člen

ských států RVHP

Interní. úkoly

1 Byly připraveny čtyři dávky záznamů k mikrofilmování a opat řen potřeb

ný film

2 Zahraniční zázn~ny byly rozšířeny o nov' obor - čistota ovzduší 

čerpá se z časopisu Air Pollution

3 Celostátní fond nových t~chnologií a pokrokových metod práce z ~SSR

obsahuje 38.000 záznamů s odkazem na podnik, kde bylo zlepšení vyvinu

to nebo zavedeno

4 Do DDF předávány průběžně dokumentační záznamy o původních pracích

z Průmyslových informací
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5 Celkem vyřízeno 45 osobních a 17 písemných dotazů na nove technologie

II. Přehled publikační činnosti

Publ ikace vydané

~asopisy

1. Bibliografické přehledy z oblasti technického knihovnictví a VTEI

6x ročně, náklad 600, předplatné Kčs 50.--

č. 2,3,4,5,6/1970 a č.l a 2/1971

2. Czechoslovak Scientific and Technical Periodicals Contents

10x ročne, náklad 350, zdarma

č.1/l971 - 115 periodik, 155 s.

č.2/1971 - 106 periodik, 257 s.

č.3-4/197l- 95 periodik, 254 s.

3. Průmyslové informace

6x ročně, náklad 1.250, předplatné Kčs 150.-

č.l,2,3-4,5,6/l970

č •1- 2 , 3 , -+/19 71

Rej střík 1967

4. Překlady z odborné literatury

Měsíčník, náklad 1.300, předplatné Kčs 300.-

č.9,10,11,12/1970

č.l, 2,3/1971

5. Přírůstkv zah raničnL tech n j cké ) j teratllry

Měsíčník~ náklad 350, předplatné Kčs 96.--

č.3/1970 1.804 zázn. , 116 s.

Č .4/1970 1.682 zázn. , 125 s.

č.5/1970 - rejstříky 81 s.

č.l/1971 1.498 zázn. , 96 s.

I
č.2/1971 1.462 zázn. , 104 s.

: č.3/1971 - 1.233 zázn. , 93 s.
I

č.4/1971
/

1..317 zazn. , 100 s.

č.5/1971 - 1.039 zázn .. , 80 s.

č.6/1971 974 zázn. , 66 s.

č.7/1971 l.033
/ 78- zazn. , s.

č .8/1971 - 1.032 zázn. , 78 s.
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Publikace na pokračování

1. Metodické letáky

6 sv. ročne, náklad 1.450, předplatné Kčs 30.--

č.83 Kovář, B.: Evropské národní registrující bibliografie a

jejich využití ve VTEI. 77 s.

č.84 Kadleček, L.: Lístkovnice a ukládací zařízení v knihovnách

a útvarech VTEI. 60 s.

č.85

č.86

č .. 87

Cejpekf J.: Souborné k~talogy v informacní soustavě. 29 s.

Smělý~ O.: Adresní informování speCialistů pomocí sNstému

SDl! 44 s.

Kovář1 ~.! Metodika a technika předmětové katalogizace. 40 s.

2. Výměna zkušeností

4 sv.ročně, náklad 500, předplatné Kčs 20.-

c.3/70 Ulbrichová,M. - BukovskÝ,J. : Zpracování speciální biblio

grafie systémem GIPSY na počítači IBM 1410 ve Státní

technic"é knihovně. 87 6.

č.4/70 Podzimek,J. : Uplatnění statistické údajové literatury

jlli<o zdroje faktografických informací. 53 s.

č.l/71 ~áková,J. : Tvorba tezauru v oboru ekonomika chemického

průmyslu. 4J+ s.

3. a) Seznam bibliografií technické literatur.y a rešerší vypracovaných

ve státních vědeckých knihovnách v I.pololetí 1970.

Zprac. J.Meisterová.

213 zázn., 94 s. Náklad 500, zdarma

b) Seznam bibliografií technické literatury a rešerší vypracovaných

ve státních vědeckých knihovnách ve 2.pololetí 1969

Zprac. J.~eisterová.

186 zázn., 78 s. Náklad 500, zdarma

c) Seznam bibliografií technické literatury a rešerší vypracovaných

I ve státních vědeckých knihovnách ve 2,pololetí 1970

Zprac. J.Meisterová.

240 zázn., 71 s .. Náklad 500,· cena 1 výt. Kčs 10.-

d) Seznam bibliografií technické literatury a rešerší vypracovaných

ve státních vědeckých knihovnách v l.pololetí 1971

Zprac. J.Meisterová.

265 zázn., 65 s. Náklad 500, cena 1 v't. Kčs 12.--
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Nepe~iodické publikace

Seznamy

1. S~znam odborných za~raničních a československých časopisů,

qbjew1aných, a rocházejících do 6VTEI-STK v Praze v r.1968,

1969 á. objednaných na rok 1970

Zprac. J.Meisterová~ I.Hauzner.

289 s. ~áklad 800, cena 1 výt. Kčs 50.--

2. Seznam zpravodajů informačních středisek

Systémem GIPSY na počítači IBM 1410 zprac. INORGA Praha.

Projekce úkolu: dr.H.Vítková. Realizace úkolu: dr.K.Hanušová~

dr.M.Rupešová. Programy: O.Smělý.

749 zázn., 481 s. Náklad 600, cena 1 výt. Kčs 60.--

Bibliografie

1. SB Bibliografie bibliografií technické literatury ve vybraných

státních technických a státních vědeckých knihovnách v ČSSR

v letech 1969-1970

Zprac. I.Hauzner.

~3'? oé.2.:':)." 1 ) 78 8", Náklad 350, cena 1 výt. Kčs 13.-

2. SB Odborné jazykové slovníky~ Jazykové slovníky

Zpr~~~ A~Čermáková.

280 zázn., 56 s. Náklad 300, cena 1 výt. Kčs 10.--

3. VB Ochrana čistoty ovzduší

Zprac~ V~Zilinský.

734 zázn., 136 s. Háklad 300, cena 1 výt. Kčs 22.-

4. DB Technická tvůrčí práce

Zprac. I.Hauzner.

323 zázn., 52 s. Náklad 400, cena 1 výt. Kčs 10.--

5. DB Osvětlování na železnici

Zprac. N.Dobruská.

430 zázn., 75 s. Ná lad 350, cena 1 výt. Kčs 10.--

6. DB Světelná architektura večerního města

Zprac. V.Zilinský.

389 zázn., 68 s. Náklad 250, cena 1 výt. Kčs 12.--
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7. DB Kontrola ,a měření ve strojírenské výrobě

Zprac. l • Do bruská.

355 zázn., 65 s. N/klad 300, cena 1 výt. Kčs ll.~

8. DB Sběr odpadků ve městech

Zprac. A.~ermáková.

201 zázn., 41 s. áklad 350, cena 1 výt. kčs 8.--

9. VB Organizace a Erovoz Yý~očto~ch středisek

Zprac~ J.Vondráková a V.~ilinský.

267 zázn., 50 s. Náklad 350, cena 1 výt. Kčs 10.--

10. VB Použiti analogových a číslicových počítačů při řízení výrobních

pochodů. Díl II. ostatní výrobní pochody

Zprac~ V~~ilinský.

594 zázn., 110 sv. Náklad 300, cena 1 výt. Kčs 11.--

ll. SB AnOtOV~1Ý soupis bibliografií technické literatury, vypracovaných

VY vybraných státních, technických -a státních vědeckých knihO~1ách

Zprac~ A.Čermáková.

61 zázn., 109 s. Náklad 400, cena 1 výt. Kčs 18.~

Sk:r:tntj3,

1. Šulc 1M, 1 Meto~t~a a techni~s ťeš~ršii

46 t. Ná~lad 500. cena KčS 11&~~

2~ MOjžíšek,J.: Pořádání informací II. část l~

98 s. ~áklad 800, cena Kčs 26.--

3. Mojžíšek,J.: Pořádání informací II. část 2,

192 s. Náklad 800, cena Kčs 48.--

Propagační publikace

Průvodce po Státní technické knihovně v Praze, 80 s.

Náklad 10.000, zdarma

~erná-Š1apáková,M.L. : Vzácné staré knihy ve státní technické

knihovně v Praze.

Praha, St.pedag.nakladatelství 1971. 344 s., 80 příl.

Náklad 1.000, cena Kčs 44.--
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Publikace v tisku

1. Bibliografické ~řehledy z oblasti technického knihovnictví a VTEI

č.3/71 (do výroby listopad 1971)

č.4/71 zpracovává Inorga, do výroby v lednu 1972

č.5-6/71 (kumulativní rejstříky) zpracovavá Inorga} do výroby

v lednu 1972

2. Czechoslov~k Scientific and Technica1 Periodi~als Contents

č.5-6/1971 - 88 periodik, 244 s. (do výroby 6.10~1971)

č.7-8/1971 - 88 periodik, 238 s. (do výroby 1.11.1971)

3. průmyslové informace

č.5-6/197J. (do výroby 30.9 .. 1971)

č.l-2I1972 (do výroby 12.11.1971)

Rej střík 1968 , 1969, 1970

'H Přel,kuÁdy ~ odborné literatury

č.4/1971 (do výroby 1.11.1971)

č.5/1971 (do výroby 6.12.1971)

č.6/1971 (do výroby 13.12.1971)

~.7/1971 (do výroby 22.12.1971)

5. PřírůstkJ zahraniční technické literatury

č. 9/1971 - 1.251 zázn., 93 s. (do výroby 8.11..1971)

č.l0/1971 - 1.002 zázn., 80 s. (do výroby 30.11.1971)

č. 11/1971 - 1.319 zázn., 102 s. (do výroby 22.12.1971)

6. Metodické letáky

č~88 Cejpek,J. : Použití časových snímků v informatice

(do výroby říjen 1971)

7. V&měna zkušeností

čo2/71 MarŠálek,O. Průběžné rešerše a adresní informace v n.p.

~koda-Plzen (do výroby duben 1971)

č.3/71 Venzarová-Ku~.ešová : Vytvoření a využívání soustavy fakto

grafických informací v prs (do výroby listopad 1971)

č.4/71 KudrnaJV~ : Reprografie ve SK ČSR (do výroby listopad 1971)
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8. VB Použití počítačů při řízení a správě podniků

Zprac. J.Březina. 1.011 zázn., 179 s. Náklad 250

(Do výroby 20.12.1971)

9. Technické disertace ve státních technických a státních vědeckých

knihovnách 1969. ~ást 1. Abecední soupis disertací

Zprac. Ing.A.Lísková. 2.012 zázn., 31Z s. Náklad 400 výt.

(Do výroby 30.12 0 1971)

10.. Kábrt, J ~ : studium knih; vnlct ví ~ bi.b11ogra.:t:Le ,ta v.ěd,~,ck,.ých

informací v CSR (do výroby čerVen 1971)

ll. Chaloupka, J.! Organiz§ce ~ řízení ekonomiky, průmyslové výroby

a rO,zvo,í vědy a -techniky v CSSR. 2.vydání (do výroby září 1971)

12. Vítková,H.: Přehled organizace vědeckotechnických informací

v zahraničí. Z.vydání (do výroby říjen 1971)
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III. Hlavni st~tistické uk~zatele

Prlmárni fond~.~ kvan~itativni

Přt~ůstek a stav fondJ
ukazatel,e

Základní fbhd

Knihy

Seriálové publikace

Časopisy

Mikrofilmy

Cel k e ID

Úbytek

Stav ke konci roku

stav 1970 Přírůstek 1971 stav 1971

331.005 10.185 341.190

67.972 10.201 78.173

167.214 9.633 176.847

14.319 1.078 15.397

580.510 31.097 611.607

317 162 479

580.193 30.935 611.128

Fond firemní literatury

počet jednotek
(počet titulů je
cca palovi ční)

508.535 + 45.386
- 110.974

65.588

442.950

Ostatní primární fondy

archiv rešerší 19.423

archiv překladů-kopie 58.401

-mikrof. 312

spec.fond o výstavbě knihov. 1.975

adresář zahran.firem 516

cel k e ID 80.627

celkový rozsah přírůstku 1.169.358

a stav fondů

540
13.799

9.249

123

154
-+- 9.912
-13.953

- 4.041

+86.395

-125,089

- 38.694

19.963

44.f02

9.561

2.. 098

362
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V / v vmes1.cne

2.310 publikací

100 publikaci

1.257

403

2.522
656

9

2

23

13

13

143

6

8

útvar Ol

útvar Oll

útvar 013

útvar 014

útvar 016

- výstavka
novinek

služební foney: úsek 1

úsek 2

úsek 3
úsek 4
úsek 5

úsek 6

uvs

stav fondů Y pl'írucních knihovnách

NeEeriodická literatura

velká studovna - PK

celkem 5.073

~asoEisy

čítárna casopisů - volně přístupný fond

- výstavka nových čísel

vybraných titulů

velká studovna - firemní časopisy

- refer.casopisy

studovna ďDF - refer.casopisy

1 .. 322 titulů

204 II

401 fl

268 "

84 "

I
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Primární fondy - kvalitativní ukazatele

Finanční hodnota základního fondu

stav k 31.12.1970
Knihy a seriálové publikace

L:asopisy

Mikrofilmy

Přírůstek celkem

Úbytek

Kčs

Kčs

"
II

Kčs

II

. .
24,386,679.28

1,155.180 .. 65

2,500.813.10

, S2.294.~
3,708;288.2)

)02t335A48
. .

stav k 31.12.1971 Kčs 27,7921632~03

F~nanční hů4nota př1ťůstku a ekvivalentu mezinárodní výměny

Přírdstek Ekvivalent

Hodncta knižní a

seriálové literatury

v Kčs

Hodnota časopisecké

literatury v Kčs

Celkem v Kčs (+)

245.739.--

192.878,-

438.617.-

Hodnota nakoupených

publikací v Kčs

Hodnota publikaci

ÚVTEI v Kčs

Celkem v Kčs

248.659.--

(+) při přepočtu 1 US $ = Kčs 15.--
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Skladba přírůstku základního fondu Rodle původu a způsobu nabytí 

neperiodická a seriá1~vá literatura - svazky,

,
! I'

Pov. výt~ kákup Dary Výl11ětia Celkem %
". lol I' ,

~SSR 2.719 2.099 2,061 x 64 879 33.74
SSSR x 1.692 76 2.705 4.473 21.94

ZTS x 361 29 706 1.096 5.38

KS x 3.263 688 3.987 7.938 38.94

(elkem 2.719 7.415 2.854- 7.398 20.386

% 13.34 36.37 14.00 36.29 100.--

Skladba přírůstku titulů fondu FL podle původu a způsobu nabytí

Přímá akvizice Výmena Dary 'elkem %

~SSR 3.324 862 4.186 16.8

ZST 247 289 54-5 1.081 4.5

KS 16.286 3.328 19.614 78.6

Celkem 19.857 289 4.735 24.881

% 79.9 1.2 18.9 100.-

Počet a skladba odebíraných časopisů ro č'níku 1921 - tituly

Pov.výt. Nákup Dary Výměna Celkem %

~SSR 150 284- 549 x 983 18.34-
+ 906 dupl.

SSSR x 652 2 85 739 13.79
+ 124 dupl.

ZTS x 689 10 131 830 15.49
+ 53 dupl.

KS x 2.1Ul 98 607 2.806 52.38
+ 168 dupl.

Celkem 150 3.726 659 823 5.358
+1.251 dupl.

% 2.79 69.54- 12.29 15.37 100 .. 00

Firemní časopisy .601

Celkový počet titulů odebíraných časopisů včetně dupl. ,7.210
===~=~==========================~=====~~======================
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Sgkundá~ní fondy - kvantitativní ukazatele
•
Katalogv základního fondu

Knihy

stav v r .1970 Přírůstek stav v r .1971

Hlavni. 389.620 22.001 411.621

~ten. jmenný 389.429 20.871 410_300

Před.mětový 313.865 14.551 328.,L~22

Systematický 319.360 28.216 347.576

Casopi sy

Hlavní. .

Systematický služební

Místrtí

Ctenářsk{ jcle1ný

Systematický čtenářský

32.500

6~680

4U600

4.J~360

6.680

13.750

1~078

6.280

9.922

1.078

46.250

7i 7$8

47.880

53.282

7.7r:J3

Mikrofilmy

Jmenný 14.319 1.881 16.200

Systematický 19.400 2.650 22.050

C e 1 k e m 1 J 576.813 122.284 1 1 699. 097

Souborné kataleg1

Jmenný 133.000 7.000 140.000

Systematický 23.000 8.000 31.000

Firemní literatura

Abecední katalog FL 191.985 8.637 200.62.2

System. katalog FL 191.985 8 •. 637 200.622
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Bibliografické kartot~ky

stav 1970

Literatura o techn.knih.
a VTEI

Přírůstek 1971 stav 1971

- kart.jmenná

- kart. věcná

ďDf - kart. es.záznamů

- Engineering Index

Ústřední kartotéka rešerší

Ústřední evidence

Vědecko-výzkumné práce

Ústř~evidence překladů

lístkové kartotéky

magn.pásky

fond nových technologií

Rejstříky Sb~i do r.1963

Kartotéka FNT

Celkový rozS~l přírůstku

a stav fondů

17.600

45.500

7,190.382

595.280

38.198

18.787

237.445

23.242

30.000

6.000

10,719.217

1.940

8.400

204.571

36.509

1.969

4.370

10.425

2.162

424.904

19.540

53.900

7.394.953

631. 789

40.167

23.157

237.445

33.667

30.000

8.162

11,144.121

I

Služební pomůcky

evidence seriálů v akv.knit

evidence seriálů v mez.výměně

evidence sbírek ve jmenném popise

heslář ve věcném popisu knih

abeced.rejstřík MDT ve vecDBm popisu

heslář ÚE věd~-výzkumných prací

570

1.053

904

89.000

14.900

32.373



- 37 -

POskytované služby

Skladba výpůjček ze základního fondu

Počet %
Osobní mimo knihovnu

osobní prezenční

meziknihovní

do zahraničí

interní krátkodobé

interní dlouhodobé

oběh časopisů (1.925 titulů)

časopisy pro příruční fondy (2.205 tit.)

162.670

236,.990

21 .. 892

115

1.661

1.374

42.100

29.674

32.8

47.7

4.4

0.02

0,31

0.27

8.5

6.0

cel k e ID 100.--

95.4

4.6

212.586

10.177

47.4 %

21.6%

23.9 %
7,1 %

4.824 

2.196

2.432 -

7~5 -

z výstav

vyžádáno ze zahr.

z rešerší

Skladba výpůjček z fondu FL

tematit'ké řady

individuální výpůjčky

osobni

10 .. 177 - 100.- % 100.-
--------------------------------------------------

Skladba výpůjček z .i in,ých knih~n

pro interní služby z ~SSR 338 9.7

pro foto 141 4.0

ze zahraničí. 2.997 86.0

:Rro zahraničí 10 0.3

c e 1 k e m 3.486 100.-
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Skladba reprodukčních slu~a~

Pošet %
Pohotovostní služba 1.869 7.9

Objednávky zákazníka ČSSR 20.924 88.5

Pro zahraničí 331 1,4

~P,:;..r:=..o---:=;in:::..t:::...;e:::.:r;..;n.:.:í:.......=:s::..::1,-",u~ž~b""'Y .M..51,-,,6 ---'2=0'-"2::...-__

cel k e m 23.640 100,-

Počet aViAovaných čtenářů t jednotlivců

ko1ekti vů

cel k e II

P6!č~t návšt ěvník~

knihovna včetně studOven primár.fondů

studóvna ústř.dokument.fondu

fond firemní literatury

cel k e m

18.104

643

18.747

162,250

2,326

80~

100.-

100.-

I

I

:

Podané informace v počtu jednotlivých dotazů

rešerše na objednávky soc.organiz.

ústní informace: služby čtenářům

firemní lit,

sekund. fondy

písemné informace : služby čten.

firemní lit.

sek. fondy

ústřední evidence vědecko-výzk,prací

ústřední evidence překladů

fond nových teChnologií

rešerše z fondu fir,literat. úspěšné

negativní

konzultace metodického oddělení

110

25.701

1.875

1,638

470

304

56

61

1.560

62

154
33

61

32.085
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Profesní skladba čtenářů Státní technické knihovny v letech 1970 - 1971

Státní technickí knihovna prodlužuje resp. vystavuje čtenářské

průkazy na dobu dvou let. V letech 1970-1971 se za čtenáře STK přihlá

silo celkem 17.877 osob, z toho 17j483 občanů ~SSR a 394 cizirtců (2.2 %).
Složení čtenářů podle profes~ je následUjící

čsa zah,rló celkem %
vyso ko školšt í studElnti 71020 272 7.292 40.8

(lZí t cho ~VtJT 4.644 166 4.810 26.9)

inženýři 2.391 47 2.438 13.7

t~chn:tci 2.285 9 2.294 12.8

studenti střed.škol 1.675 3 1. 678 9.4-

vědečtí a výzk.pracovníci 1.065 46 1.111 6.2

pedagogičtí pracovníci 941 7 948 5.3

dělníci 445 2 447 2.5

důchodci 265 I 266 1.5

ostatní 1.396 7 1.403 7.8

17.483 394- 17.877

Profesní skladba čtenářů, jak se jeví ze čtenářských přihlášek

čtenářů jednotlivců, nepodává zcela objektivní obraz o využívání fondu

jednotlivými profesemi. Je třeba vzít v úvahu, že převážná část vědeckých

a výzkumných pracovníků, inženýrů a také značná část pedagogických pr~cov

níků využívá výpůjčních služeb státní technické knihovny prostřednictvím

ústavních, závodních a vysokoškolských knihoven - 643 z těchto tzv.

lo1ektivních čtenářů využívá služeb knihovny přímo osobním stykem.
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1. Tematická skladba přírůstku fondu nov1c technologií a zveřejněnýc

informací v Prům:rslorych informacích za rok 1.211.

Tematické oddíly

10 Průmysl všeobecně

II Podnikové hospodářství

12 Konstruování
13 Konstrukční díly
14 Konstrukcní materiál
15 Technická kontrola a merení
16 strojírenská technologie všeobecně

17 Metalurgie všeobecně

18 VýJ'll))ba odlitků, slévárenství
19 Metalurgické spojování a řezání kovů

20 Mechanické dělení a úprava polotovarů

21 Výroba a údržba nářadí všeobecně

22 Třískové obrábění kovů

23 Elektrické a chemické obrábění

24 Zpracování nekovových polotovarů

25 Tváření zastudena
26 Výroba ozubení a drážkování
27 Výroba závitových dílů

28 Montáž'a spojování dílů

29 Elektrotechnická výroba
30 Jednoúčelové technologie
31 Povrchová úprava a ochrana
32 Zajištovací provoz všeobecně

33 Podniková doprava všeobecně

34 Podniková energetika všeobecně

35 Energetické stroje a zařízení jednotl.
36 Motory a hasicí jednotky
37 Prostředky dálkové dopravy
38 Zařízení pro speciální obory práce
39 Odvětvová výrobní zaříze~í

40 Přístrojová technika
41 Automatizacní prostředky

Za rok 1971 celkem

Přírůstek

F T

88
124

26
53
76
48

4
67
76

11+6
22

5
194

8
24
60
13
16
60
12
40

102
65

129
18
73
II
3

169
150
199

81

2~ 162

Zveřejněno

v PI

22
52

2
19
15
32

1
23
17
31

2
59

14
31

3
6

17
4

10
22
16
55
15
30

3
5

45
43
82
26

702
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2. Tematické řady ústřední evidence vědecko-výzkumnýchprací 

počet zveřejněných informačních záznamů

Tem. Tematika
řada

00 Všeob.řada (věda _bec., VTEI atd.)

Ol Společen.vedy (sociologie, statistika,
politika)

02 Teorie národ.hospodářství

03 Právo, veřej.správa, sociál~péče,

pojištění

04 Školství, v'Ch&val vyučováni

05 dběh zboží, ekonomika a tedhn.obchodu

10 Mátematika) astronomie, geodesie

II Fyzika

110 Fyzika všeobecně

111 Akustika (hluk, ultrazvuk)

112 Optika

113 Elektřina (včetně polovodičů)

114 Molekulár. a atom.fyzika a její aplik,

13 Chemie

15 Geologie

16 Bi~logie

17 Botanika

18 Zoologie

20 Lékařství

30 Technika všeobecně

31 StrOjírenství všeobecně

32 Pára a hydraulická energie-výroba}
využití a rozvod

33 Elektrotechnika

34 Elektronika

35 Sdělovací technika

36 Tepelné motory

37 Pnerunatická energie

38 Chladicí techni~a

39 Kapaliny a plyny-jímání a doprava

40 Slévárenství

Celkem IZ

2

326
88

14
14
7

435

191

25
33
29

246

327
263

10

6

2

449

53
55

6

136

32

lOl

29

7
II

23

Počet

edběr.

79

47

40

12

30
22

35

24

20

20

26

17

47

19

34
15

12

27
51

66

33
67

67
42

21

19

27

20

44
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Tem. Tematika
řada

41 Tepelné zpracování kovů

42 Balicí technika

43 ~ásti strojů ~ všeobecně

44 DopraVní zařízení

45 Jeřáby

46 Rýpadla

47 Mazání, mazadla

48 Obrábění, tváření

49 Hornictví, dobývání nerost. surovin

50 Vojenská technika

51 Inženýrské stavitelství

52 Technika pozemních doprav.cest

53 Vodní stavitelství

54 Vodárenství, kanalizace

55 Osvětlovací technika

56 Dopr~vní prJ6tředky

60 Zemědělství všeobecně

61 Rostlinná výroba

62 ~ivočišná výroba

64 Domácí hospodářství, bydlení

66 Polygrafický průmysl

67 Dopravní technika

70 Chemická technologie obecn~

71 Technologie výbušín a paliv

73 Technická mikrobiologie

74 Výroba potravin

75 Konzervace potravin

77 Ostatní ·.olej e, tuky a vo sky a výrobky
z nich kromě minerálních

78 Minerální oleje a vosky všeobecně

79 Ropa - zpracování

80 Průmysl silikátů

81 Barvířství

82 Různé průmysly organícké chemie

85 Metalurgie

87 Různá odvětví průmyslu a řemesel

Celkem IZ

28

~

27
22

1

3
61

42

149

97

165
10

36

3

154
195

124

58
2

165

67

46

15

5
2

1

1

3

236

2

1

36
240

Počet

odběr,

38

39
37
77

30

21

30

77
17

9

37
25

19

22

19

28

32

32

29
II

8

33

38
16

13
14

10

8

7
12

20

10

15

33
15



Cel k e m

95 Fotografi~ a film

90 stavebnictvi

92 Územní plánováníl krajirlné pláno
vání a architektura

Celkem IZ Počet,

odběr,

260 34

93 21

7 21

5.282

TematikaTetn~

řap.a

----------------------------------------------------
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