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ú vod

Státní technická knihovna - úsek 6 Ústředí vědeckých,

technickýoh a ekonnmických informací ~ p~ila všechny základní

úkoly vytváření a využí,ání fondů primárních a sekundárních

informačních pramenů, metodického působení v síti technických.

knihoven a vykonávání funkce bibliografického střediska pro
technickou literaturu. Mimo to byla činnost zaměřena na řešeni

otázek racionalizace práce ve zpracovatelských opere~í~h

i peskytovaných službách vlastního pracoviště.

Novým w{olem, který bylO nutné v průběhu roku zvládnout,

bylo zpracov~ní informací za ČSSR pro vstup de 2 automatizova

l!ých systémů .. ezinárodního centra VTl, a to syst ému výměny

informací o ukončených neutajovaných výsledcích vědeckovýzkum

ných prací a o obhájených disertacích a systému služby registra

ce periodik vycházejícírh v členskýoh státech I,IC VTl.
Problematika sběr~ čs. informací pro systém včdeckevýzkum

ných zpráva disertací, s níž je spojena etázka vnitrostátní,
dvoustranné čs.-sově~ské i mezinárodní koordinace v rámci RVHP
při zahajování nových výzkumných úk~lů vyžaduje ře3ení zásadních
otázek zasahujících do metodiky plánování rozvoje vědy a techniky,

financování plánů rozvoje vědy a techniky apod. Řešení pokračuje

v r. 1973.
V oblasti výzkumu použití automatizace pro činnost knihovny

bylo v r.lJil2 úspěšně dokončeno řešení dílčího výzkumného úkolu

".Aut-cmatizace pracovních postupů STK", jehsž výsledky umožňují

zahájit realizační etapu v návaznosti na budovaneu ústředni

technickou základnu.
Koncem roku 1972 se podařil~ uskutečnit plánované nové

vybavení stude ven a tím byl splněn předpoklad realizace záměru

zpřístupnit odborné veřejncsti v podstatpě větším rozsahu nejžá

danější novou časopisec-ou literaturu. Spolu s dekonale fungují
cí zejména pohotovostní repr~grafickou službou, kterou je nutné
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po t€chnické i organizační stránce dořešit, zajistí toto opatře

ní podstatné zkvalitněni služeb a p~skytování informací.
Metodická činnost, určená síti technických knihoven,

přinesla pomoc pracovištím zejména pokračováním v mimoškolní

výchově informačních pracovníků, kterýe~ se do ročního poma
turitního studia přihlásil rekorCóí počet 80 posluchačů. Rovněž

metodické publikace přinesly kvalitní a potřebné informace,

velký zájem vzbudila např. metodická příručka pro vyřazJvání a

likvidaci ztrát v knihovnách.
Na činnosti Federální rady VTEI se Státní technická

knihovna podílela vedením dovozní komise, která zpracovala
některé rozborové materiály o stavu dovozu a výhledech dovozní.h

kvóto Dá se předpokládat, že výsledkem těchto prací .ude plné

p.krytí celostátních nároků na dovozní kvóty a tím vyř~šeni

jednoho z hlavních ~~oblémů, který byl soustavou VTEI řadu let

diskut.ván.
K prohloubení a zkvalitnění metodické i ostatní činnosti

byla ustavena vedecko-metodická rada Státní technické knihovny~

Její činnost má přispět k plnění jednoho ze základních požadavků

XIV. sjezdu KSt - k rozvoji pracovní iniciativy a zefektivnění,
činn.sti.
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Hlavní statistické ukazatele činnosti knihovny v r.1972
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Přírůstek primárních fondů

z toho

Stav fondu na konci roku
z toho

Počet odebíraných časopisů

z toho

69.352 jednntek
29.246 sv.knižní a časop.literatury

44.351 jednotek firemní literatury
4.245 ostatní (rešerše, překlady

aj~)

; lj 200.016 jednotek
640.~74 sv.knižní a časop.liter.

487.301 jednotek firemní literat.
72.341 ostatní

6.692 titulů

1.204 duplikátů

Počet záznamu v sekundárníc~~dech

z toho ketalogy knihovuy
ústřední dokum~ fond

~ 11,142.826

1,802.099
7, 546.074

Celkový počet yýoůjček

z t(:,ho

Počet návštěvníků : 162~668

650.431
457.535 knih a časopi~ů
192.896 firemní literatUJ~

I

Počet podaných informa~i v poctu požadavků: 37.693

Počet vyřízených objednávek na reprodukce: 19.139



1. Plnění pl&nu hlavních úkolů
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Byly vypracovány popisy pracovních ~ostupů VŠQch agend
a operací vykcnávaných v ST~.

Vzhledem k r zsáhl~sti materiálu byla formou interní
publi~ace vydána jedna částa a to Instrukce pro klasifi
ka~i podle villT pro pracovníky STK Praha

Byla vypracována studijní zpráva o koordinovaných akvi
zičních systémech v zahraničí spolu s přehledem dosavad
ní koordin8ční činnosti STK a s návrhy na další postup

Bylo proveden, h0dnocení etapovéh~ výsledk. rozboru dokI
mentačních zpravodajů z hlediska skladby dokument.vaný.h
časopisů z jednoho vědního oboru: chemie. Výsledky hod
nocení budou využity v r.1973

Výchova informačních pracovníků a pracovníků technických
knihoven v rámci mimoškolního vzdělávání - úkol probíhal
podle plánu, dílčí úkoly byly plněny takto :

1.1 Byl ukončen čtvrtý běh ročníhe pomaturitního studia,
který navštěvovalo 45 pracovníků informačních stře

disek a odborný~~ knih0ven. V pátém běhu t.hoto
studia, který byl zahájen v říjnu 1972, je 66 pla
tících posluchačů a 7 z ÚVTEI. V lednu byl uk.nčen
základní kurs pro pracovníky technických knihoven
závěrečnými zkouškami, jichž se zúčastnilo 46 poslo

1.2 Ve 3. a 40čtvrtletí byly organizovány internátní
2 specializované kursy "Malá mechanizace a využití
děrnoštítkových strnjů ve VTEI" s účastí 26 poslu
chačů a "Využití výpočetní techniky v knihovnách
a útvarech V'IEI" s účastí 33 posluchačů. Podle dosa
vadních zkušeností byla přiměřeně upravena obsah.vá
náplň kursů.

1.3 V rimci koordinace mimoskolního vzdělávání inf.rmač

nír.~ pracovníků byla poskytována metodická pomoc
St&tní vědecké knihovně v Ostravě a St~tní technické
knihovně v 3rně při organizování ročního pomaturit
ního studia, které je pořád&ilo podle učebního plánu
ÚVTEI-SI'Ko I\.-etodická pomoc byla poskytnuta i Sloven
sxé technické knihovn~ v oratislavě

1.4 Podle plánu uče0ních textů a metodických pomůcek

byly zajištčny jednotlivé tituly takto:
- Byla zpracována metooická příručka "Praktická

eplikace průhledové lístkovnice" a rukopis byl
předán vydavatelskému úseku po předchozím redak
čním zpracování

- Lektoři přednášek v ročním pomaturitním studiu
zpracovali učební texty pro témata :
Z6klady bibliografie, Informační prameny a jejich
charakteristika, Normy a technická normalizace.

D'le byly zajiGtěny u úseku vydavatel~tví d~tisky

některých publikací.
- nyla uzavřena smlouva na vypracování met.dické

a učební příručky ~'klady samočinných počítačů
- Byla připravena a vydána příručka Evidence,

vyřazuvání a ztráty v knih~vnách
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611 1.5 V rámci budování souboru učebních textů a pomůcek

byly zajištěny černobílé diapozitivy pro přednášku

"Halomechanizační selekční systémy"

1.6 Průzkum možnosti účasti pracovníků na školeních
v zahraničí a způsoby zajištění mimoškolního vzdě

lávání i~for~ačních pracovníků v zemích RVHP byl
proveden u ústředních informačních orgónů zemí
s~ciBlistického tábora. ~ateriály a infor Bce byly
získány z ~a~Brska, Polska, NDR

2 V r&mci metodického vedení sítě technických knihoven
byly úkoly zaměřeny na pomoc práci technickým knihovnám
a inf.rmačnim střediskům

2.1 Vědecko-metodická rada Státní technické knihovny
se sešla na prvním zasedání a projednala plán STK
na rok 1973 a otázky vzájemné spolu~ráce

2.2 Spolupráce a koordinace v oblasti metodické činnosti

se státními vřdeckými knihovnami v krajích byla
projednána na zased~ní vědecko-metodické rady. Nej
akti vnější je na tomto úseku SVK Ostrava, která
organizuje vedle školení i semináře a spolupra~lje

s SrK i v publikační činnosti. Organizaci kursů př~~

pravují i SVK Brno, Plzeň a Hradec Kr31úvé
2.3 Aktiv pracovníků technických knihoven byl uspořádán

16.5.1972 pod názvem "Seminář pro pracovníky tech
nických knihoven"o Zúčastnilo se ho 240 pracovníků

z knihoven různých odvětví z celé 6SSR. V zásadních
referátech byli účastnici informovbn~ o organizRci
informační a knihovnické soustavy v CSSR, o funkci
a činnosti STK v síti technických knihoven, o čin

nosti Technických služeb knihovnám Státní knihoyny
6SR a o dovozu tisku ze zehralličí

2.4 V edici "Metodické letáky" byly v Lpololetí 1972
vyd8.ny :
č.88 Ce jpek, J. : "Použi tí ča sových snímků v infor

ma tice"
č.89 Ulrych, j';~. :" Informace pro ře šení etap

konstrukčního úkolu"
č.90 Kejha,V. : "Systémy adresního rozšiřov.s.ní

informací"
č.91 Novák,J. ~ "SlučoVól1í technických knihoven"

č.92 ~írrS. : "Prost ..rové zajištění technických
knihoven"

č. 9 3 ~rámkové ,M. : "Ma teriály z konferencí"

č.948.ylmar,J. : "Snížení počtu průhledových štítků

abecedním kódem"
Do tisku byly předbny tituly pro r.1973 :
v.95 Reiniš ,T.1. : "Autorské právo"
č. 96 W"aldová, Zo : 'I \le tody stěhovsní vĚ tší ch

knihoven"
čo97 Dewetterová,H. - Salzer,J. : "Bezpečná práce

v kniho vnách"
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: "Průbě žr é rešerše a adre sDí
národním podniku Škoda Plzen"
"Reprografie ve Státni knihovně

vy;ly v r.1972

č.3/7l Kudrna,V. :
ČSR"

č.4/7l Venzarová,V.: "Vytvářeni a využivtni sousta
vy faktll)grafických il1formací v Pražské
informační službě"

V edici "Výměna zkušenQstí"
tyto publikace :
č.2/7l I"aršÉ,lek ,0.

informace V

č.l/72 Sulek, V. : "Organizace a metody práce
v informačním středisku Výzkumného ústavu
zemědřlských strojů"

č.2/72 Papoušek,O. : "Počítačový systém používaný
v OK])"

č.3/72 Ulrych,~II. : "J"sk získávat informace
na veletrzích"

č.4/72 He juuková,E. : "Zkusenosti se zpracov8.ním
B vyh~dnocováním firemní literatury"

Pro rok 1973 byly předány do ť_ sku : "
č.l/r;~ Kadečka,S. : "Oborové zpravodaje VTEI"

č.2/73 Votava,F. : "Automatické zpracování a vyhle-
dá vání infermací v ed větví energe tiky"

2.6 Spolupráce na normalizační a unifikační činnosti

byla zajištěna účastí v n~rmalizační komisi ÚVTEI
a připomínkováním zásadních materiálů, návrhů norem
aj. Pro technické knihovny byly zpracovány jednotné
formuláře pro základní evidence, byla provedena
náborová akce na tisk8pisy u 500 knihoven. Byly
shromážděny objednávky a zajištěn tisk

2.7 Byl zpracován přehled o stavu sítě technických
knihoven na území hl.m.Prahy za rok 1971 na základě

pětiletého plánu rozvoje jednotné soustavy kniheven
(shromážděny podklady, zpracovány ukazatele,
vyhodnoceny Týsledky B sestavena celková zpráva)

3 Informační činnost pro soustavu VTEI a sít technických
knihoven bylB prováděna formou bibliografie zpracovávané
na počítači b forweu kJnzultací
3.1 Za rok 1972 bylo zpracováno 2.635 záznamů pro

bibllografii z eblssti technického knihovnictví a
vědeckotechnických inf~rmací formou podkladů pro
systém GIPSY

3.2 Byla zpracována čísla 1 až 4 Bibliografických pře
hledů z oblasti technického knihovnictví a vědecko

technických inforwací.
Vyšla tato čísla :
Bibliografické přehledy č. 4/71
Bibliografické přehledy č. 5/71
3ibliografické přehledy č. 1/72
Bibliografické přehledy č. 2/72

V tisku jsou :
Bibliografické přehledy č. 3/72
Na počítači byly zpracovány 8ibliografické
přehledy"č. 4/72

611
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611 3.3 Informačním střediskům a technickým knihovnám byly

poskytnuty odborné konzultace o problémech tech
nického knih~vnictví a VTEI v počtu 522 konzultací

3.4 Do bibliografické kartotéky jmeru1é bylo zařazeno
celkem 8.040 z8znamů

..,Na výzkumném w{~lu SIP 002-00-07 se odd.612 podílelo
účastí na zpracování tematických řad a skupin, které byly
dokončeny v průběhu měsíce dubna 1972. Paralelně byla
zpracována úvodní studie k pr.oblému automatizovanéhe
zpracování ústřední evidence překladů z těžkodostupných

jazyků pro potřeby států RVHP.-
Pro budoucí potřeby ÚE-VVP byla zpracován,~ pl'acovní ver
ze ".Automatického zpracovaní rejstříků WP + D".

2

4 Výzkumná činnost byla součástí úkolů Státní informační
poli tiky

4.1 U úkolu 00.01 byla dokončena práce "Projektování
informačních systémů". V rámci úkolu 00.08 za spolu
práce pracovníků věcného popisu byla připravena a
sestavena "Instrukce pro klasifikaci podle MDT pro
pracovníky SIJ.1.j(". Limo to byly stanoveny možné t~py

rešeršních dotazů podle 1IDT rozborem kartotéky UDF

Z celkové problematiky dílčího úkolu SIP 002-00-08
se řeší v rámci plánu hl. úkolů zjištování skladby a
obratovosti fondu STK a řešení otázky selekčních jazyků

1 •. 1 Podle studie 'zpracované v r.1971 "Automatizované
statistické rozbory fondů a výpůjček" byly vypraco-
VáDy děrovací předpisy na oba druhy vstupních mate
riálů (akviziční záznam a výpůjční stvrzenka) a pro
gramy na jednotli vé sestavy .. Byl zpracován labora':';"- l

torní vzorek. Tímto vzorkem byly odladěny programy
a vytištěny ukázkové výsledné sestavy. Po p~sledních

úpravách byly výsledky zpracovány tak, že k nim bylo
použi to akvizičních záznamů z 1. čtvrtletí a výpůj,>

čních stvrzenek ze 4.čtvrtletí 1971

1.2 První etapa řešení problému selekčního jazyka pro
aut. systémy primárních fondů a ústředních evidencí
byla zakončena publikováním studie "Směrnice pro
polytématický tezaurus".
Druhá et-apa byla uzavřena elaboráte.J. "Tezaurus
s polytematickÝID zaměřením". (SIp.ěrnice, konvence,
doporu~enío) Nejobtížnějším úkolem bylo vypracová

ní směrnic pro vyjadřovbDí pojmů více deskriptory

1.3 V řešení subsystému řízení a správy knihovny byl
vypracován návrh na automatickou evidenci výpůjč~k

off-line, určený k využití po zahájení činnosti UTZ

612 1



7 Ziskáno mezinárodni výměnou pr~ fondy SrK
7.1 Plán 60000 svoneper publikací a seriálů

plnění 6.0~? ~. II II = 100.9 %

7.2 Plán 700 ~itulů periodopublikací = 174.2 %
8 Partnerům mezjn~rG~~l.i -rým~ny :~de slán"

;::: 106. O %

n~lvých ti tulů
dánn k volné-

pro organizace ~~T=R

na ro1973 byl pro-

8.1 Plán J" 500 sv h ;''leper. publ o a seriálů

plněni 50250
.. Ir 11 = 150 .0 %

8.2 Plán 10500 ti';: _- per i :' d opubl.
plnění ~_ o 53 e ,- ,; = 102.5 %

- 5 .-

Na základě směrni~ 140sjezdu ASČ k 5LP rozvoje ná~odního
hospodáfství na lét~ 1971-1975 byl pr~věfen stávající
plá~ doplňování fondů ke dni 29~J.1972c Oddělení 621,
622 a 623··nadsle zaill8fu.j:í. svou ak'l2.ziční poli tiku podle
aktualizovaného plánu doplňování

Devizové pfíděly nB nákup li~eratury

2.1 Rozpis kvót no dcvoz literatury
veden v termínu do 1507.1972

2~2 Objednávky časopisů D9 r.1973 byly zpracovány
a odeslány v termínu do 15,9.1072

2 .. 3 Celoroční plán čerpán< dev;.zové kv6ty na knihy
je 8607 %0 cledc~erpRní je způsobeno tím, že některé

crganizace ~iiTIR neobjegnaly plný počet sv zků,

které podle deviz'vé kvoty ~ohly ~bjednat

Přírůstek knih v jedEotlivýcn mĚsících byl značně rozdíl
ný a usměrňová~í pffGQDU d 0 linky dalšího zpracování si
vyžádalo valké úsilí Plán byl překr~čen především zvýše
ním počtu knih získaných nákupem z tuzemska a s~c.zemi

proti výsledkům dosa~eným v ro1971. Přísun knJ.h z KS
naproti tomu poněk;.c. prl les~~ V soul du s těmito skuteč

nostmi byly vysoce pfeLc--čeny částky plánované na nákup
z ČSSR a SZ, nedcčerpána částka na nákup z KS~ Celkově
byl rozp~čet na nákup k~ih čerpá na 97,7 %.
Plán přírůstků : 11 .. 000 sv c

Plnění 14~ :01 SVc :-: 130.0 %

Zl. skáno po vinným vJh:l skem· nákup em a darem
plán 4.000 tit. period.publikaci
plněni 4"235 ti'~_ ,I

V čítárnĚ časopisů se vystfida1 0 celkem 113
časopisů na II výstavkách. Do stl:dovny bylo
mu výběru 83 duplik~tních časopisů

Zpracování zkompletovaných peri odik pro vazbu
plán 5,500 titulů

plněni ; 4 c 052 li = 87,4 %
Jde o pomocný ukazatel z plánu vazby, který byl splněn

- viz úkol 63 .- 14 rl
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= 100.5 %

= 146.0 %

= 100.5 %

= 100.0 %

= 134.6 %

=

= 146.0 %

Opatfeno pro podniky a óstavy ze zahraničí
plán : 600 jednotek mf
plntní : 876 "

Zpracováno věcným popisem
10.1 Plán 17.000 sv.neperiod.lit.

pln (.rú 17 •O84 s v • " "= 100. 4 %
10.2 Plán 600 jednotek mf

plnění 876"

10.3 Plán 200 titulů časopisů
plnění 201""

Zpracováno jmenným popisem

11.1 Plán 17.000 sv.neperiod.lit.
plnění 17.099 " "

11.2 Plán 8.000 sv.period.lit.
plnění 8.004 ""

11.3 -Plán 600 jednotek mf
plnění 808""

Zaleženo do katalogů period.lit.
plán : 17.500 lístků

plnění : 27.763 " = 158.4 %
Založeno do sl~žebních a čtenářských katalogů knih
a mikrofilmů

plán : 1020500 lístků

plnění : 92.989 11 = 90.7 %
Neplnční tohoto ukazatele je vyrovnáno překročením

u ókolu 12

10

II

12

13

5.490 publikací
6.625 " = 120.1 %

katalogizačně vícesvazkových publikacíZpracováno
a seriálů

plán
plnění

V rámci plánu hlavních lÍkolů byla pro :1)0 srp 002-00-08
fešena problematika výpůjčníh. provozu-ve verzi on-line
i .ff-line

1.1 Pro systém AVUS-0LRT byly v rámci zpracovaní systé
mového projektu řešeny jednotlivé operace výpůjční

ho provozu ve verzi on-line (varianty pro různé
2gendy výpůjčního provozu) i off-line pro nejbližší
~bdobí spolupráce STK s budovanou ÚTZ

2 Primární fond z oblasti výstavby velkýcn knihoven byl
průběžně doplĎován originálními i reprodukovanými materi
ály i k 31.12.1972 je stav fondu 2.294 jednotek. Fond byl
pfetríděn podle nového podrobného třídění.

Sek~dární fond dokumentačních záznamů byl průběžně

doplnován na základě sledov8ní odborné literatury perio
dické i neperiodické i nepublikovaných materiálů. Fond
byl sjednocen a pfetfíděn podle nového podrobnéh. tfíděni.

Na základě fondu byly poskytovány informace i konzultace;
významné materiály byly od 4.čtvrtletí předávány též
investorskému ótvaru F~TITI. Byla navázána spolupráce
se slovenským pracovištěm pro výstavbu knihoven pfi DEK
Bratislava

1

14

63



J.250000
1520972 = 12203 %
1750000
2120479 = 12104 %
Kčs 12.000. -'"

'! 160428.-- = 136.9 %
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Byl slec.CJv3 i/ý~.TO,j y cbla;:<tJ_ výstavby knihoven a zpra
cována sh:.die .. vIi vy kOID"')lc:xni mechc~mizace provozu
knihovny n: dis~ zičn{ řešeni a parametry budovy knihov
ny". Stuó.ie by~a -;;yuži ta pr" t!'ansformaci stavebního pro
gramu 3T.r.<.I " ČE-.sti STKo
Byla vypracová~a ~ebul' a technickoekonnmických parametrů

některých v8l~ýc~-: kniho'len v z.ahrani čí o

Pro 38,kongres I3LA v Eudapešti byl vypracov&n návrh na
unifiL.ari in~ormací ~ __ov~ich b·uc·-v&ch knihoven v ::-dborném
kniho vni ckém ti 8k\1 ; p.l'i slušná komi se při jala tento návrh
k projedné:lní

Byly vyhocnoceny architektonick~ studie l.etapy výstavby
bUdovy techni Cl'::ÝCl1 knihoven a ir-formací na staveništi
v Praze 40
Byly vYDrB/'ovány nú';~ :;:.JadLlody pro pro jektový úk:()l za část

BTKI-STK., tr8nef')Y'illcvané p':..č1le výhledových perspekti v
mechanizace 2 au~0~atiz~c8, zejména byla provedena dílčí

in tegrace jednot i v:\Tch 81' Žek obslužného systému knihovny
ve stavebníffi progra~u-

Byl zpracován návrh da13ího postupu prací při p'řípravě

výstavb;y a ná'vrh na "llstave.1í pracovní skupiny UVTEI pro
kompleYBí přípravu v T3tavhy.
Byla navá~~n8 Kooper82e s příslušným pracoviš ·ěm Státní
knihovny CS~: a ') kr32ovols c.polupráce s :".::~: pl'i Si\: ČSR.
Probíhalao.jedn~~í o ~-vém staveništi v p~pse-~arlínv.

Investorskému ú-;',var'.~ li'HTTP. byly poskytnuty všechny poža
dované J.ní or:.ace a podklady r

Využi tí fondů

5.1 Osobní: výpújčky ; plán
vypú.j čen r)

5.2 Prezenční v~;půj:::'.cy ~ plán
vypůjčenI)

5.3 Poplatky z prodlení: plán
plnění

5.4 3ibliogr.por2dy a ~dborné inforill2ce :
p lé.n 21. oeo

p~skrtn~to 33 093 = 157.5 %
5.5 Ve studovně bylO uspořádá~o II výstave~ volného

výb~ru ~ovjc~ neperiodických pub~ikací o celkovém
počtu ,100 vyót.svených plblikacío i,=imo prezenční

stu:ium si čtenáři pod~li 726 zázna~ů na 364 publi
kacío
Pro zaháJeni. cqpt~čních prací ve studovně nebylo _0 ~

možno uspoŤ'ádacl. prosi.'·'C :\70,1 výstavku publikací o

5.6 V čítárnf ~8S)~~S~ byla týdn~ provádě~a vJkládka
nových čísel v:-'Jraných časopisů ; k přcrusení této
průbě~Dé cinno8ti došlr v po10v~ně listopadu, kdy
byly zahájeny adepta čni prtcen btenáři měli k dispo
zici korozenčn:íIDu studiu 20045- jednotlivý'ch čísel

časopish ufed ~ejich zařazením d~ internihc oběhu

5.7 Prodlu7·::;v<\[1i. pla-cn;Jsti čtenář-kých průkazů na rok
1972/73 jo prov~děno pr~b~žné. Prodlouženo bylo
368 prÓkazů pr0 kole tivni čtenáře a 12<797 pro
indi vidl~ální čtenF,':'e 'o Novč bylo vy sta vene 356 prů
kazů prc ko lek-'.i VID. čt enáře a 6 o 916 pro indi viduální
čtenáře
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5.8 Na výpůjčky s prošlou výpůjční lhůtou bylo rezeslán8:
290198 I.upomínek
12.842 II.uDomínek

2.157 III. upomínek
887 I.ředitelských upomínek
277 II. ředitelských upomínek a urgenčnich

dopisů

Bylo vyřízeno celkem 3.645 reklamací

Hyl proveden výběr 1. 600 ti tulů časopisů pro rozšíření

volně přístupného ~ondu časopisů ve studovně.

Byla provedena rekonstrukce příručníh~ fondu knižní lite
ratury ve studovně. Fond byl rozdělen do 4 tematických
skupin s celk9vým počtem 2.865 sVo Příruční fond skript,
průběžně doplnovaný, obsahuje 808 svazků. Pro příruční

fond y~ižní literatury a fond skript byly vybudovány čte

nářské a služební katalogy

Úkol účastnit se semináře vedoucích Ó,Č nebyl splněn,
~rotože SV~ Ostrava, pověřená uspořáaáním semináře,

odložila termín pořádání semináře na l.poleletí 1973

Meziknihovní ~jpůjčky

8.1 MVS : plán 20.000
vypůjčeno 20.079 = 100.3 %

8.2 Zahraničn~ výpůjčky celkem:
8 . J plán 2 . 600

půjčeno 3.086 = 118.6 %
Reprodukce

9.1 Reprodukce celkem:
plán 20.300
zhotoveno 18.913 = 93.1 %

Z celkového počtu zpracovaných zakázek připadá

17.288 položek na běžné objednávky, 1.625 položek
bylo vyřízeno pohotovostní reprografickou službou.
Celoroční plbn nebyl splněn, nebot oddělení nedošel
předpoklácaný počet objednávek v Qůsledku značného

prodloužení dodacích lhůt ve fotolaboratoři

v l.pololetí 1972

Průzkumem podmínek převodu objednávek malostránkových
celků na objednávky reprodukcí bylo zjištěno. že pro
real~zaci tohoto záměru nejsou dosud přízni ~ podmínky,
nebot :
a) vybavení fotolaboratoře není zatím takové, aby bylo

spolehlivě zaručeno okamžité vyřizováni požadavků na
fotoreprodukca. Kopírovací přístroj Thermofax nebyl
pro velkou opotřebovanost po celý rok v provozu, pří
stroj Rank-Xerox byl uveden do provozu v září. Tento
přístroj je také již opotřebovaný a je velice poruchový.
Průměrná dodací lhůta pozitivních fotokopií byla během

2. a 3.čtvrtletí 1972 dva měsíce - nejprve pro nedo
statek fotopapíru, později pro opravy některých pří

strojů a zařízení

b) na záklaJě získaných zku;eností při vyřizov8ní žáda
nek na výpůjčky časopisecké literatury dávají čtenáři
přednost bezplatným výpůjčkám před objednávkami foto
reprodw{cí, které se účtují Kčs 2.80 za 1 stránku
formátu A4, což jednotlivcům nevyhovuje z důvodů fi
nančních ntkladů a podnikům, které dnes již ve vetšině
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mají vlastní reproLr.afické zařízení, jak z eŮvodů
finančních, tak z důvodů dodacích lhůt.

Podmínky, které je nutné pro realizaci zvýšeného
využití reprografických služeb zajistit, je jak sní
žení cen fotoreprodukcí, tak zajištění skutečně poho
tovostních dodacích lhůt

Zásobování pracovníků DVTEI informačními podklady z fon
du STK i fondů jiných knihoven

11.1 Interní oběh časopisů ~ plán 37.000
skuteč. 39.335 = 106.3 %

11.2 Spotřební využití a přír.fondy

plán 28.000
skuteč. 28.107 ~ 100.3 %

11.3 Dlouhodobé výpůjčky plán 1.300
skuteč. 2.200 = 170.7 %

11.4 Krátkodobé výpůjčky plán 1.700
skuteč. 2.265 = 133.2 %

Byla provedena fyzická revize příručních fondů v úseku 3.
Během roku byla provedena k~ntrola a případně likvidace
výpůjček u 43 zaměstnanců, kteří přešli do jiného pra
covního úseku nebo odešli z ÚVTbI. Celkem se jednalo
o 2.987 výpůjček

Objednávky na publikace z fondu STK

13.1 Objednávky ~ plán 200.000
skuteč. 197.472 = 98.7 %

Oddělení obdrželo nižší počet objednávek od čtená

řů než předpokládal plán

13.2 Expedice plán 135.000
skuteč. 146.889 = 108.8 %

13.3 Zakládání plán 270.000
skuteč. 291.729 = 108.0 %

Ochrana knihovních fondů

14.1 Va~~1 časopisů: plán 5.550 titulů
skuteč. 4.725 " = 80.1 %

Zdůvodnění viz úkol odb.62, čí~~6
plán 8.000 svazků

skuteč. 8.000 " - 100.0 %

14.2 Vazba brožur plán 3.000
skuteč. 4.581 = 152.7 %

14.3 Př~sun fondu do odlehčovacího skladu nemohl být
zajištěn, nebot výstavba skladu nebyla realizevá
na. Během září·až prosince byly provtděny rozsáhlé
lokální přesuny knižního a časopiseckého fondu
v p8ti podlažích skladů. Přesuny byly prováděny
s pomocí placených brigádníků Studentského podnik~
služeb, aniž byl omezen chod oddělení a vyžádal Sl
mimořádného úsilí všech pracovníků skladů

/
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63 14.4 Revize stavění Yillih na regále byla prováděna

u následujících signatur :
I a II 100.000 - 100.999, I a II 120.000-120.996
I a II Z 39.000-40.000, I a II 60.000-60.999
I a II 180.000-180.999, I a II 200.000-200.999
I a II A-rl a všechny signatury III

14.5 Během roku bylo konzervováno 319 svazků starých
tisků v ústřední dílně SK ~R

122.3 %

tem.• řad
150.000
183.462 =

jednotek FL použito na tuzemskou výměnu

jednotek FL použito na výměnu zahraniční

v rámci RVHP
45.019 jednotek FL zařazeno do fondů

V průběhu roku byla provedena revize stavěných titulů
firemních časopisů. Na základě této revize a p. zpraco
vání vjsledků následné akvizice obsahuje v současné době

fond FC 412 živých titulů.
Všechna došlá čísla Fb byla pravidelně měsíčně vystavo
vána na výstavách přírůstků FL a cca polovina z nich
přímo z výstavy zapůjčena zájemcům

Celkem bylo zapůjčeno 192.896 jednotek FL, tj.
plnění na 120.5 %.
Výpůjčky FL
a) v koloběhu

plán
plnění

b) individuální
plán lv.OUO
plnění 9.434 = 94.3 %

Toto dílčí nesplnění vzniklo odpadnutím prosincové
výstavy
Z plánovaných 10 pravidelných výstav přírůstků FL
bylo uskutečněno 9. Prosincová výstava odpadla v důsledku
adaptací v knihovně a stěhování fondů FL
Nový seznam tematických řad byl zpracovbn a je připraven

k tisku

Získáno nových titulů firemní literatury
plán 22.000
plnění : 24.394 = 110.9 %
Celkově bylo i s duplikáty získáno 71.702 jednotek FL

1.1 Ze získaných nových titulů firemní literatury bylo:
22.264 zpracováno včcným popisem a
12.128 zpracováno jmenným popisem
10.136 titulů bylo zBřazen~ do fondů hez katalogizace

Z toho
13.681
13.002

5
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3
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Bibliografické st::-8disko pro technickou literaturu
plnilo průběžnĚ: svou č~_nnost

1.1 Na základě provedeného p~ůzkumu možností rozšířit

koordinační působn s . se ukázalo optimálním řešením

zachovat d08avadn~ stav o II partnerských misteo~.

'doinosti dalšího r~zšíření budou průběžně zkoumány

1.2 Byla uspořádána koordinační porada dne 15.6.1972
v Sv& v Hracci ~rálové. ?orada měla tento program :
Zpráva o návrhu postupného propojení čs. a sovětské

soustavy VT8I. Zpráva o průběhu plnění souborného
plánu a jeho kontrolao Dne 19.12.1972 byla uspořá

dána 2.koordin2ční po~ada bibliografických vedoucíc~

o technické bibliografii. Na programu byla informao2
o postupu řešení úkolů SIP, informace o spoluprsol
ÚVTEI a i\ICVTI a jeho vydavatelské činnosti, zpráva
( plnění souborného plánu za rok 1972 a příprava

souborného plánu na rok 1973
1.3 Byl vypracován souborný plán technických bibliogra

fií na rok 1973 na základě témat uvedených ve směr

nicích XIV.sjezdu ~SČ k 50pětiletému plánu rozvoje
národníhn hospodářství na léta 1971-1975 a na zákla
dě vlastních návrhů zúčastn~ných knihoven, vyplýva
jících z potřeb krajů

1.4 Pro provedení průzkumu využívbní technické biblio
grafi e byl vypracován dotazní1}, pro jednán a sC:1válen
na koordinační poradě. Zároven byla vybrána místa,
kde průzkum bude probíhat~

Z dosud zaslaných dotazniků bylo vráceno 27 %.
Průzkum bude uzavřen k 3~.1.1973

1.5 Nové metody 8 formy zpracování bibl~ografií se pra
videlně sledují. Zkujebně bylo vypracováno 100 pod
kladů z vybraných čs.periodik pro automatizované
zpracovsní v ~..~ezinárodním cen tru VTEI v Moskvě. Dále
bylo dokončeno zpracování Seznamu ~asopisů automati
zovaným způsobem GIPSY

Pro modernizaci zařízení odd. ústřední dokumentační fond
byly dodány 3 mechanické kartotéční skříně fy Zippel.
V rámci nové koncepce přebudování a modernizovóní STK
byla vytvořena studovDB bibliografických a referátových
publikací, kam byla přestěhnvan. dosavadní studovna UDF.
V této nové studovně budou v staveny i některé speciální
druhy 2-iteratury; jako n'lrmy, firemní literatura apod.
Spoluprác e s rvIez~n3.rodním centrem VTEr v I,loskvě byla
pravidelně zajiš~ována a rozšiřována (úkol vyplývající
ze závěrů 14. sjezdu KSG)
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3.1 O čs. disertacích a vědeckovýzkumných zprávách
bylo odesláno 704 z&znamů na mikrofilmech. P~dle

dohody se sovětskou stranou byle přistoupeno

k přípravě těchte podklB dů na formulářích z Centra
s podrobnými bibli_grafickými údaji. Celkem byle
připraveno a zasláno 50 podkladů včetně překladů

do ruštiny pro zveřejnění do Referátového sbor
niku

3.2 O překladech z těžkodostupných jazyků bylo
odesláno 283 záznamů

3.3 O rešerších vypracovaných v ÚVTEI a edvětvových
informačních ergánech bylo zasláno 313 záznamů

3.4 O vědeckovýzkumných zprávách ze zemí nečlenů

Centra bylo zasláno 955 z~znamů

3.5 Redakce a bibliografická kontrola všech záznamů

odesílaných do MC VTl byla prováděna průběžně.

Od června 1972 se úk~l 3.4 zpracevává na nových
formulářích podle návrhu Centra kde se navic
uvápí anotace nebo referát, klíČová sleva a před
mětevá hesla včetně překladů do ruštiny

Oddělení 652 pokračovalo v budováni ústředního dokumen
tačního fondu. Tento fond je i nadble budován jako
univerzální integrovaný celek navazující na speciální
fondy edvětvových informačních útvarů. V roce 1972 by
ly fondy doplňovány materiály ze 168 středisek, dochá
zejícími ve formě inforllačních a dokumentačních zpra
vodajů. Počet ~debíraných zpravodajů v tomte roce činí

237. Ve 4.čtvrtletí byla provedena revize celého čs.

dokumentačního fondu (cca 7 miliónů záznamů) z hledis
ka chronologického, obsahového i-duplicitního zprace
V&ní záznamů a vytvořen fond čs. dokumentačních záznamů

v rozmezí 10 let
4.1 Pro ÓDF bylo vybráno za rok 1972 a roztříděno po

dle ~ás~dy 1 hlediska 200.151 dokumentačních zá
znamů.' Celkem b~lo zal.ženo 151.121 českých zá
zAamů, z ieho prímo bez přečíslov&ni 32.577 zázna
mů. Do kartoték BI bylo založeno 63.950 záznamů.

Celkem do úDF bylo založeno 215.071 záznamů. V li
stopadu a prosinci probíhala revize a stěhovbní

kGrtotéčních skříní 8 studovny ÚDF do nových pro
storů

4.2 Zpřístupňování f8ndů ÚDF byle zajištov5no ve stu
dovně ÚDF. Celkem stu&ovnu navštívilo 1.790 ná
vštěvníků. Bylo vyřízeno ~elkem 2.299 osobních
i telefonických bibli8grafických dotazů. Byla
kompletována ciz8jazyčná referátová periodika }
de vazby bylo předáno celkem 83 referátových
periodik. St8~ší ročníky byly průběžně vyřazová
ny. Studovna UDF byla v provozu 10 m~siců
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4.3 Ke dni 31.3.1972 byl vy~racován přehled oborů

zaxládaných v ÚDF, který zachycoval stav a strukt~ru
čs. kartoték za léta 1960-1971 včetně I.čtvrtletí

1972. Přehled je zpracován ve formě tabulek s vy
číslením počtu záznamů v jednotlivých .borech. Byl
vyhotoven přehled zakládaných oborů podle percentu
álního zastoupení o celkovém objemu fondů. Oborová
struktura kartotéky čs. záznamů byla sledována
do 31~října 1972, kdy došlo k revizi

Bylo připraveno a předáno do tisku 10 čísel peri.dika
Czechosl.vak Scientific and Technical Peri.dicals Content~

5.1 Bylo vydáno číslo 1, čís. 2-10 do bonce r.1972
vydána nebyla'

5.2 Byl připraven roční rejstřík publikovaných časopisů

a připojen k číslu 10/72
Sbub.rné katalo y zahraniční literatury v abc a systema
tickém ~spořádání byly průběžně doplňovány. Z CEZL, řada
A,B, C bylo vybráno cca 15.000 záznamu' z oblasti techniky
a příbuzných věd. Rek13sifikováno byl~ 10.837 záznamů.

Do jmennéhs katalogu bylo zal~ženo cca 8.500 záznamů,

d. systematického k talogu cca 180000 záznamů

Bylo zpracováno a vydano 120 (rejstříkové) číslo PZTL
za r a 1971 (84 s.). 3ylo zpracováno a do tisku předáno

II čísel PZTL, vydáno bylo čís. 1-8, čís. 9-11 jsou
v tisku

8 Ze souborného plánu bibli0grafií technické literatury
byl. vydáno 6 bibli~grafií, do tisku byly před8ny

3 bibliegrafie

VB Kryogenika - technika hlubokých
414 zázn.)

VB. Měření odběru tepla (64

VB, Mikroklima ve větraných

(104 s., 540 zázno)
VB Plánování a prcvoz nákupních středisek

SB Technické disertace ve státních technických a státních
vědeckých knihovnách 1970. Část 1. Abecední soupis
disertací (241 so, 1.96~ zó3n.). Část 20 Rejstříky
(127 s.). -' - vydáno

SB. Technické disertace ve státních technických a státních
vědeckých lmihovnách za rok 1971. Soupis disertací
(231 s., 10864 zázn.) - v tisku

SB ~eriálová literatura periodické sborníky ve fondu
ÚVTEI-STl v r.1972 (109 s., 347 zázn.) - v tisku

VB, Anorganické whiskery a vlákna použitelné pro konstrukč
ní slGžené materiály (kromě vláken skleněný8h, kovo
vých a minerálních). (44 s., 179 zázn.) - vydáno

VB Světelně technický návrh (110 s., 558 zázn.)
- vydáno

teplot (87 s.,
- vydáno

s o, 357 zázn.·) - vydán.
a klimatizovaných prostor ách

- vydán.

- v tisku



K 1.1.197.2 byly zrušeny staré formuláře informačních

záznamů ÚEVVP A zavedeny nové, které byly rozeslány
na ústavy a vysoké školy. Nový tiskopis umožňuje kopíro
vání 1:1, jako nový způsob zveřej~ovaní záznamů ÚEVVP
(s anotací) ; byla vyzkoušena možn~st zmenšení formulářů
na formát A6, avšak s negativním výsledkem: bylo zjiště
ne, že zmenšování na tento form~t není možné. V průběhu
roku byly dány do prodeje 3 dávky mik~ofilmů lZ VVP + D,
celkem 5.611 IZ, a jedna zkušební d&vka fotokopií
lZ VVP - celkem 748 záznamů

D~ tematických řad pro odběratele bylo v r.1972 zpraco
váno a zařazeno 1.600 záznamů.o domácích výzkumných
zprávách a disertacích (plán: 2.000 záznamů) a 4.134 zá
znamů o zahraničních výzkumných zprávách (pl~n 2.000 zá
znamů).
Celkový roční plán 4.000 záznamů byl tedy splněn a pře
kročen, při nedostatečném přísunu zpráv z ČSSR, zvýšeným
počtem zpráv ze zahraničí, celkem zpracováním 5.734 zá
znamů, tj. na 143.35 %

2
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(Úkol vyplývající ze závěrů 14.sjezdu KSČ.) Byl připraven
a'na počítači IBM 1410 systémem GIPSY zpracován Seznam
časopisů objednaných a docházejících.do 6VTEI-STK (755 So,
4.655 zázn.). ~ále byla pořízena interní-sestava prn slu
žební potřebu UVTEI s kompletními záznamy včetně akvizič

ních údajů. Sestava určená pro veřejnost byla předána

do tisku
Byly zpracovány a předány do tisku :
Seznam bibliografií technické literatury a rešerší,

vypracovaných v STK a S~~ ve 2.pololetí 1971
(86 s., 278 zázn.) - vydáno

Seznam bibliografií technické literatury a rešerší,
vypracovaných v STI( a SVK v l.pololetí 1972
(84 s., 300 zázn.) - v tisku

II Zpracování rešerší
plán 100
plnění 122 = 122 0 0 %
II objednávek rešerší by18 vyřízeno jako negativní
rešerše.
Bylo poskytnuto 56 písemných bibliografických porad

12 Průzkum zá~mů a požadavků návštěvníků studovny ÚDF byl
prováděn měsíčně. úyly vyhoteveny podklady pro zpracová
ní D~ systémem na počítači DP 100
12.1 Byla vypracována zpráva za l.pol~letí 1972

13 Proveden rozbor 25 dokumentačních a informačních ~pravo

dajů z oboru gumárenství, sklářství, keramiky, 2utomati
zace -chemického průmyslu, plynárenství, kožařstvi, geolo
gie, fotografie a metalurgie z hlediska skladby dokumento
vaných časopisů, kartotéka dokumentovaných časopisů byla
doplněna a rozšířena o další tituly

10
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Byl zabezpečen chod ÚEP na samočinném počítači
DATASAA8 D 22. Na základě zpřesnění požadavků na
vyluč.vání duplicit překladů byly vypracováqy nové
programy pro zpracování tzv. denních chodů QEp na
samočinném pečítači DATASAAB D 22. V důsledk~ těchto

změn ~ylo dosaženo zvýšení procenta vyloučených dupli
cit proti r.1971 (v r.1971 vyloučeno 416 duplicit,
v r.1972 vyloučeno 527 dupl.). Pr~ včasné vydávání
bulletinu POL byla provedena organizační i prJcovní
opatření, zajištující jednoměsíční předstih v odevzdá
vání pablikace bulletin POL do výroby. POL čís. 1/73
bylo redakčně zpracován~ a 15012.1972 předáno k dal
šímu zpracování na samočinný počítač. Zde došlo k pro
dlení, takže čís. 1/73 bude před&no do výroby začátkem

ledna 1973.
Na úsekll vydavatelství bylo dosaženo během r.1972
vyrovnání skluz~ ve vydávání bulletinu POL tím, že
bulletin POL byl zadá~ do tisku externí polygrafické
organizaci. Do konce r.1972 byln vydáno úsekem vyda
vatelství čís. 1-10/72 ; dvojčíslo 11-12/72 bude vydáno
začátkem ledna 1973
Ne reprografické zařízení REOORDAK bylo předáno celkem
9.053 kopií do ..,lých archi vních výtisků hotových překla

dů ke zpracování na 16 mm film a k uložení

Do celostátního fendu pokrokových metcd práce a nových
technelogií z ~SSR bylo založeno 700 záznamů o infor
mačních zprávách zveřejněných v PI za rok 1971.
Stav koncem r.1972 : fond obsahuje 38.700 záznamů

Do tisk~ byly odevzdány v plánovaných termínech ruko
pisy všech čísel periodika PrůmYdlové informace a Tema
tický třídník. Tematický rejstřík 1972 bude odevzdán
po vyjit~ posledníhe čísla PI r.1972.
Ve sjednaném předstihu byl odevzdsn rukepis č. PI
1-19730
Z tisku vyšlo č. PI 4-1972. Dosud je v tisku č. 5/6-1972,
jakož i Tematické rejstříky 1970 a 1971.
Počínaje číslem PI 1-1973 zajišťuje nakladatelské práce
na tomto periodiku SNTL
Pro agendu "Unikátní přístroje - RVHP" bylo získáno,
zpracováno a odesláno 22 popisů v ruštině a češtině
o unikátních přístrojích vyvinutých v ČSSR

V průběhu roku 1972 bylo vyřízeno celkem 57 dotazů
na nové technologie z ~SSR, z toho 30 dotazů ústních
8 27 písemných.
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2. Přehled publika čni činnosti

l?ub~kace vydané
.Qasopis,y

1. Bibliografické přehledy z oblasti technického
knihovnictví-a-vTEI
6x ročně, náklad 600, předplatné Kčs 50.-
č. 3/71. 154 s., 643 zázn.
č. 4/71. 160 s., 647 zázn.
č. 5/71~ 68 s" rejstřiky
č. 6/71. 108 s., rejstřiky KWIC
č • 1/72 • 15:) s., 59 3 zázn •
č. 2/72. 155 s., 615 zázn.

2. Czechoslovak Scientific and Technica1 Periodicals
"Contents
Wx ročně, náklad 35], zdarma
č. 5-6/71 244 So, 88 zázn.
č. 7-8/71 238 s. , 88 zázno
č. 9-10/71 413 s. , 111 zázn.
č. 1/72 265 s o, 92 zázn.

3. Průmyslové informace
6x ročně, naklad 1.25], předplatné Kčs 150.-
č. 5-6/71. 212 s., 162 zázn.
č~ 1-2/72 179 S., 137 zázn.
č. 3/72 204 s., 186 zázn.
č. 4/72 192 s., 216 zázn.

4 .. Překlady z odborné literatury
12x ročně, naklad 1.000, předplatné Kčs 300.--
č. 4/71. 169 s. , 730 zázn"
č. 5/71. 180 s. , 77D zb.zno
č. 6/71. 177 s o, 740 zázn.
č. 7/71. 169 s. , 740 zázn.
č. 8/71. 169 s. , 730 :házn.
č. 9/71. 198 s. , 771 zázn.
č. 10/71. 176 s. , 745 zázn.
č. 11/71. 174 s. , 730 zázn.
č. 12/71. 176 s. , 740 zázn.
č. 1/72. 176 s., 740 zázn.
č. 2/72 164 s. , 680 zázn.
č. 3/72. 174 s o, 731 zézn.
Č. 4/72. 182 s. , 7 tyj z&zn.
č. 5/72. 176 s. , 740 zázn.
č. 6-7/72. 248 s. , 1050 zázn.
č. 8/72. 159 s. , 635 zázn.
č .. 9/72. 158 s. , 634 zázn.
č. 10/72. 162 s. , 638 zázn.
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5. Přirůstk zahranični technické li teratur

x ro ne, naklad 350, ročni predpla >6.--
č. 9/71. 93 s. , 1.251 zázn.
č.1O/71. 00 s. , 1.002 /zazn.
č.ll/71. 102 s. , 1.319 zélzn.
č.12/71 - rejstříky. 84 s.
č. 1/72. 102 s. , 1.528 zbzn.
č. 2/72. 110 s. , 1.464 zázn.
Č. 3/72. 88 s • , 1.182 zázn.
č. 4/72. 95 s. , 1.204 zázn.
č. 5/72. 8J 8. , 1.040 zl:zn.
č. 6/72. 77 s. , 1.066 Z8.zn.
č. 7/72. 57 s. , 714 z8zn.
Č. 8/72 .. 68 s o , 843 zé.izn.

1.

Publikace Da pokračováni

Metodické letáky
N6klad 1.600, předplatné Kčs 30.--
č~ 88 Cejpek,J.: Použiti časových snimků v inIormatice.

35 s.
č. 89 Ulrych,M.: Informace pro řešeni etap konstrukčniho

úkolu. 43 8.

č.,JO Kejha,V.: Systémy adresniho rozšiřev&ni informaci.
51 s.

Č. 91 Novák,J.: Slučováni technických knihoven. 20 s.
č. 92 Šir,S.: Prostorové zajištěni technických knihoven.

;51 s.
č. 93 Srámková,~.: ~ateriály z kenferenci. 36 s.
č.94 Hylmar,J.: Snižení počtu průhledových štitků

abecednim kódem. 24 s.

r8ce-

č.l/72

Č. 2/72
č. 3/72

č. 4/72

V~ěna zkušenosti
N lad 60, předplatné Kčs 20.--
č. 2/71 Maršálek,O. : Průb~žné rešerše a adresni informace

v národnim půdniku Šk~da Plzeň. 36 s.
Č. 3/71 Kudrna,V.: Repr~grafie ve Státni knihovně ČSR. 40 s.
č. 4/71 Venzarová,V.: Vytvářeni a využiváni soustavy fakto

grafických informaci v Pra~ské iL~orm8čni službě.

27 s.
.Sulek,V.: Organizace a netedy práce v informačnim

středisku Výzkumného ústavu zemědělských strejů.

40 s.
Papoušek,O.: Počitačový systém pouŽiV8ný v OKD. 36 s.
Ulrych,~~. : Plánovité ziskáváni informaci na vele
trzich. 48 s.
Hejdukovó,E. : Zkušenosti se zpracovánim 8 vyhodnoco
vánim firemni li teratury. 48 8.

2.

3.



2.

1.

2.

3.

- H~ -
Souf'isy

Technické disertace ve státních technických a státních
vědeckých knihovnách. 1969.
Zprac. A. Lísková. Náklad 400, cena obou svazků Kčs 60.--.
1.část. Abecední soupis disertaci. 312 s., 2.212 zázn.
2.část. Rejstříky. 216 s.

Technické disertace ve státnich technických a státnich
vĚdeck'ch knihovnách. 1970.
~prac. isková. Nak a 400, cena obou svazků Kčs 55.--.
1.část. Abecední soupis disertací. 241 s., 1.963 zázn.
2.část. Rejstříky. 127 s.

Neperiodické publikace

Bibli.~rafie

Kryogenika - technika hlUbOkfch teplot. Výběrová bibliegrafie.
Zprac. N. Dobruská. 8; s., 4 4 ztzn. Náklad 400, cena Kčs 10.-

Použiti počitačů 2ři řizení a správě podniků. Výběrová
'6ibliografie.
Zprac. J. Březina. 179 s., 1.011 zázn. Náklad 250,
cena Kčs 27.--
Světelně technický návrh. Výběrová bibliografie.
Zprac. N. Dobruská. 110 s., 558 ZLzn. Náklad 300,
cena Kčs 18.--.
MĚřeni odběru teQla. Výb(r~vá bibliografie.
~prac. I. Hauzner. 64 s., 357 zázn. Náklad 400, cena Kčs 11.--.
Mikroklima ve větraných a klimatizovaných prostorách.
VýbĚrová bibliografie.
Zprac. I. Hauzner. 104 s., 540 zázn. Náklad 650, cena Kčs 18.--
Anor enické whisker a vlákna oužitelné ro konstrukční

s ozen materlal kromě vláken skleně ch kov~ 'ch a
ID.lnera ch. Vybcrova blb iografie.
6prac. A. isk~vá. 44 s., 179 zázn. Náklad 300, cena Kčs 11.--

Učebni tp-xt,y

Chaloupka,Josef1.

Vítková 1Hana

Organizace a řízeni ekonomiky průměSlové

vÝroby a rozvoj vědy a techniky v SR.
2.přeprac. a aoplněné vydtnI. 138 8.
Náklad 700, cena ~čs 24.--.

Přehled or anizace vědeckotechnick'ch
lnformac v zahrani í.
2.aopI.vyd., 52 s. Náklad 500, cena Kčs 10.--.



1.

2 ....

Příručky

Kábrt, J o

Novák,J.

-- Jg -

§t~9J-u~ knJ:.0_?ynictví J_ bibliografie a vědeckých

Ll-1-úr~_lccí v ČSR.
1"04 s'---:Tákled mO J cena ~čs 17. --.
,Tov"'lrov" 'T ;.<., ~ E 'd v, i- l' CU\.. J~l~· - 0lr.:J.; Vl ence, vyrazovoo 1..

a ztráty v knihovnách.
95 s' ITúklad 1 200; cena Kčs 20.--.

Publikece v tisku. .-
1. Bibliograf=:.c~_8 pi',ehledy z '-'blasti technického knihovnictví

a VTEI.
c. 3172'

2.

3.

4.

5.

6.

7 ..

8.

9 .

10.

ll ..

12.

Czechoslovak Scientific and Technical Periodicals Contents.
č. 2-3/72

4/72
5/72
6/72
7/72
8/72
9/72

10/72

Průmyslové in~ormaceo
č. 5- bl 7'2"'-------------

1/73
Rejstřík 1970 j 1971,

Překlady z ('dborné li ter9turv.
Co 11-12172 ._,--'-"-

1/73

přírůltky_~2hFaniční te c):~ni clsL~j_te raturJ~
č. 9 72

10/72
11/72

iv1et odi cké l~tá!sy
č. 95 ReinL.:i i:v~ ~ ; Auto:':'s~~é rávo
č. 96 'Valdová,Z. ~ Líetojy stěhovác,í větších knihoven
č. 97 Dewetterová~H, - Salzer,Jo :

Be ...pečné pracovní prostředí v YJ1ihovnách

Výměna zkuVeností
č. 1/7JKa-eéka,S. : Oborové zpravf)caje VTEI
č. 2/73 Votava,Fc ; Autoiliatické zpracov~í a vyhledáváni

informací v odvětví enerGetiky

Seznam 1?.ib~~Qg~?íiL_.1~s:QniCkél~ te.ratur;- a retíerší.l.
vypracovanych v S_~l\. a Sh(2JcpoL 1972.

Technické disertE'ce ve stttních tec_1nických a státních
vědečk-yCfi ){Í~ih~-;;:lt_c~·~·-l.(''D,~-r~--čnst. S-oupi s di sertací •

~riálová 1.:~..1§rat~~~perJcq.ické sborník;:L~e fondu
~VTE1-STK v I ~ 1.2.7 2....?-

Plánnván~~ proyoz n~ku2~íc~__stř~disekn Výbřravá bibliografie.

Sezn_am-Š§.~_~p',i,~~_=,.'g_Jed;J.9nýcha docháze,jí cí ch dQ. ÚVTEI-STK
v ro 197Q~~.~)~b,jn8;':C!:_J!:~rok 1971.,
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130 Hylmar,J. : Praktická eplikace průh1edové listkovnice.

14. Průvodce po STK - mutace v ruštině

15. Průvodce po STK - mutace v němčině
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Hlavni statistické ukazatele

3.1 P rimárni fondy

a) Přírůstek a stav fondů

Základní fon=td I Stav 1971 I Přf~~~-tek

Knihy 341.190 ... ·- 14.268
Seriálové publikace 78.173 6.085
'tasopisy 176.847 8.004
Mikrofilmy 15.397 1. ~87

Gel k e II

Úbytek

Stav ke konci roku

611.607
479

611.128

29.544
298

29.246

Stav 1972

355.458
84.258

184.851
16.584

641.151
777

,.. 640.374 -..
"- -

Fend firemni li teratur v
počet jednote~ 442.950 44.351 487.301
(počet ti td..ů· je
cca polovi ční)

Ostatni ~rimární fondy

archiv rešerší l~. 9 63 - 595 19.368
archiv překladů - knpi ~ 44.602 -22.527 22.075

-m 9.561 18.656 28.217
spec.fend

o vý st. '.:cm hG ven 2.098 196 2.294
adre sář zab·. firem

I
362 25 387

c e 1 k e II 76.586 +18.877 I 72.341
I -23.122

C lk' h v,. t~
- 4.245 I

Ie ovy rozsa prlrus

r
ku a stav fondů 1,130.664 69.352 11 ,200.016
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b) Stav fondů v přiručních knihovnách

Neperiodická literatura

Velká studovna - PK
- výstavka novinek

3.673
100 publ.

měs.

'6asopisy

~itárna časopisů - volně přístupný fond
- výstavka nových čísel

vybraných titulů

~elká studovna - firewni časopisy

- refer.časopisy

Studovna ÚDF - refer.časopisy

Služební fondy úsek 1
úsek 2
úsek 3
úsek 5
úsek 6
úsek 7
úsek 8
úsek Ol
úsek Oll
úsek 013
úsek 014
cel k e m

795
50

2.891
169

1.720
4

II
15
10

6
9

5.680

1.322

2.04
401
240

84

c) Finanční hodnota základního fondu

Stav k 31012.1971
Knihy a seriálové publikace
~asopi~y
Mikrofilmy

~řírůstek celkem
ubytek

Stav k 31.12.1972

Kčs

Kčs

Kčs

27 , 79 2. 632 •03
1, 597 .08~. 66
2,881.754.30

44.238.49
4,523.077.45

6.789.80
32, 308.919. 68

I
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d) ~~ní hodnota přírůstku a ekvivalentu mezinárodní
~

Přírůstek

H.dr..~_if. x 159~646.

a seJ'. li t.
v Kčs xx 383.151.-

Ekvi valent
H~dnota nakoupených
publikací v Kčs 243.164.,-

..... .
HD~.časop. x 195.325.- Hodnota publikací
lit: v Kčs xx 418.700. - v ÚVTE I v Kčs
• •
Celkem
~ j:čs

x 354.971.
xx 00 1. 931. -

Celkem v Kčs

60.172.-

303.336. --... ,... -

x p~ pře~očtu 1 US $ = Kčs 15.- (výmĚnná hodnota přírůstku)
~ PCi p~epočtu 1 US $ = Kčs 36.- (nákupní hodnota přírůstku)

e' S~ť-adba Qřírůstku neperiodické a seriálové literatury -
s~zky

•
Povevýt. Nákup Dary Výměna Celkem %

_ u

~SR 2.561 3 .. 768 2.462 x 8.791 43,19
SSSR x 2.272 1.811 4.083 20,06
~ST x 561 7 529 1.097 5,39
.S x 2.347 323 3.712 6.382 31,36

...
C e 1 k e m 2.561 8.948 2.792 6.052 20.353

% 12,58 43,96 13,72 29,74 100,00s, "-

f) ~ladRa přírůst}(ů titulů fondu firemní li teratury
'_. --

...--.---
Přímá Výměna Dary Celkem %

akvizic.e

~SR 627 II 638 2,60
~ 467 121 588 2,40
KS 20.791 274 2.103 23.168 95,00
• 4 •
~ e 1 k e ID 21.885 395 2.114 24.394

% 89,80 1,60 8,60 100,00
•• .,

8) S~ladba ~de2íraných časopisů ročníku 1972

150 • J13

412
v •• v t v d 6 69?' , .S·,' - J,. 1i. V cene uno"

•• p .... _0'_ , ._..t::. _

%
17, 83
duplik.
14,38
dupl.

5.076
+1.204 dupl.

100,00

+

905
+ 918

730
85

746
+ 33 dupl.

2,695 53,09
+ 168 dupl.

Celkem

98

170

573

16,57

Výměna

2

6

89

)39

442

10,62

Dary

- ~ .-, .'•. J-"

69,86

630

570

2.033

3.546

x

x

x

150

•
Pov.výt. Nákup

2, 9~
v r.~ Q01)1 0,'r
'-' ~... -- .... \.

" t'-

e m

•

.'&SSR

'tre) k

%
Fir'-'!:,'1ní
0.-:.
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3 .. 2 Sekundární fondy

a) Katalogy z2.kladního fondtt
!

Knihy

Stav v r.1971 Přírůstek Stav v r.1972
..

Hlavni 411 0 621 23.151 434.772
~t en. jmenný 410.300 20.511 430.811
Předmětový 328.422 7.414 335.836
Systematický 347.576 20.299 367.875

t;asopisy
.....

Hlavni 46.250 11.530 57.700
System. služební 7.758 910 8 0 668
fVIí stni 47.880 5.610 53.490
~tenářský jmenný 53.282 8.003 62.085
System.čten~řský 7.758 910 8.668

Mikrofilmy

Jmenný 16.200 1.695 17.895
Systematický 22.050 2.169 24.219

Cel k e ID 1,699.097 103.002 1,802.099

h) Katalogy firemní literatury

Abecední kat.FL 200.622
System.katal.FL 200.622

c} Souborné katalogy

Jmenný 140.000
Systematický 31.000

12.128
12.128

8.500
18.000

212.750
212.750

148 .. 500
49.000
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d) Bibliografické kart0téky

22.790
59.800

stav 1972

•
7, 546.014
.. '695.739

43.038

3.250
5.900

151.121
63.95J
2.871

19.540
53.900

7,394.953
631. 789
40.167

Stav 1971 Přírůstek

. -·1972------- ~-------
Literatura 0 techn$knih.
a VTEI
- kart. jmenná
- kar-:- ••věcná
Ústř.dokum.fond
- kart. čs. záznamů

- Engineering Index
D3tř.kartotéka rešerší

e) Ú,střední evidence

VčGecko-výzk.práce
- starý fond
- nevý fond

23" 157 1.512
4 .. 666

24.669
4.666

%
33,4
46,4
4,4
0,02
0,5
0,5
8 f 6

6,2
100,0

592
1.228

94ů

84.599
15.119
32.373

30.000
8.872

237.445
44.644

700

10.977

P" čet
152.972
212.479

20.079
78

2 .. 265
2.220

39.335

28.107

457.535

22
175

36
- 4.401

219

570
1.053

904
89.000
14.900
33.373

30.000
8.162

Osobní mimo knihovnu
O~obní prezenční

Meziknihovnf
Do zahrani čí
Interní krátkodobé
Interní dlouhodobé
Oběh časopisů (počet tito 1851)
Časopi~y pro přír.fondy (poč.tit.

2.023)

Cel k e m

g} Služební pomůcky

Evidence seriálů v akv.knih
Evidence sriá1ů v mez. výměně
Evidence sbírek ve jm.popise
Heslář ve věcném popisu knih
Abc rej~třík MDT ve věc. pop.
Heslář DE věd.výzk.prací

-----------------------------~------------------------ --

f) F&nd nových techno1cgií

Rejstříky SbZN do r.1963
Karto téka FNT

Ústřední evidence překladů

- l1stkové kartotéky
- magno pásky

3e3 Poskytované služby
a) Skladba výpůjček ze základního fondu
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b) Skladba výpůjček z fondu FL

%
95,1

4,9

100)0

Počet

183~462

9.434

192.896

39,8 %
24,7
25,6

4,7

Tématické řady

Individuální výpůjčky;

osobní 3~758

z rešerší 2.315
z výstav 2.422
vyžádáno ze zahr9 446
adresní dle
signa tur _~4..:::.9..:::3=--_-",5~1-=2~,":-- _

9. 434 100, O %

Celkový počet výpůjček z primárních fondů STI< ~ 650.431
=========================================================

c) Skladba výpůjček z jiných knihoven

Pro interní služby z ČSSR
·-366 10,5 %

Pro foto 109 3,1
Ze zahraničí 3.008 86,4
Pro zahraničí

C e 1 k e ID 3~ 483 100,0 %
----=======================================~============

d) Skladba reprodukčních služeb

=====================-=-=============

e) P0čet evidovaných čtenářů: jednotl. 23.880 96,9
kclektivů ~__~7~6~8~ ~3~1~1~

Ce} k e m 24.648 100,0

Pohotovostní služba
Objednávky zákazníka ČSSR
Pro zahraničí

Pro interní služby
Cel k e IJ1

1.625
16 .. 978

310
226

19.139

8,5
88,7
1,6
1,2

100,0

====================================
f) Počet návštěvníkú

knihovna vč. studoven prim. fondů
studovna ÓDF
f!nd firemní literatury

Cel k e m

159.147
1. 790
1.731

97,8
1,1
1,1

100,0
====================================
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g} Podané informace v počtu jednotlivých požadavků

K~nzult-ce metodického odd. 522
Réšerše ze sekund.fondů : úsp~šné 122

negativní II
Rešerše z fondu fir.lit.: úspĚšné 114

negativní 16

6stní informace

a) primární fondy : služby čtenářům
: firemní literatura

b) sekundární fondy: ÚDF a bibliografie
: ústř.evid. VVZ
ústřední evidence překladů

fond nových tectnologií

Píse~á informace
a) primární fondy : služby čtenářům

: firemní liter~tura

b) sekundární fondy ÚDF a bibliografie
ústř.evidence VVZ
ústř.evidence překladů

fond nových technologií

]1.136
1.159

2.299
24

878
30

325
232

56
92

661
21
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4. Tematická skladba fondů a služeb

a) Terna ti,dká sk,ladba výpůjček firemní li tera tury

Počet

výpůjček

%

1 Knih~vnictvi
\ . '

2 Lékařstvíi bezpečnosi práce, hygiena

44

10.056

0,02

5.21
--_!---'--------------------~_.---_.----

=====================================

3 Přesná mechanikaj měřicí přístroje,

1abcr atorní zařízení.
.,

4 Energetika a silnoproudá elektrotech.

5 Slaboproudá elektrotechnika

6 Strojírenství

7 Deprava a doprav. prostředky

8 Metalurgie

9 Průmysl silikátů

10 Chemická technologie

II Průmysl kaučuku 8. pla st •hmot

12 Výpočetní tecb~ika

13 Polygrafie

14 Dřevařský průmysl

15 Stavebni práce, stroje, stav.hmoty

16 Fet~grafie, film

Cel k e m

t

36.367 18,85

7.701 3,99

3~, 531 17; 38

42.4C4 21,98

13.104 6,79

8.145 4,22

2.069 1,07

3.960 2,0 5

13.624 7,06

11.673 6,10

237 0,12

1.742 0,90

5.040 2,61

3.199 1,65

192.896 100,00
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b) Tématické fady v§zkumn§dh a v§vojov§ch zpráva disertaci

~ís.tematické řady

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

1971/2 1971/3 1971/4 1972/1 1972/2 Počet odb~ra
telů

00 Všeo1:'ecná řada (v~da 1 52 79
___ 9.~ §:~~l._~~§! _~122~!.. 2._ _ __ . .. _
Ol Společenské v~dy (soc., 170 151 22L~ 183 38 47
___ ~!~!~~!~~~~E~!~2. - -- _
2g_~~~~~~_~~~~~~~E9.~~Ě~!~f ~~ ~ ! 2 ~~ -~Q--_- _
03 Právo, veř.správa, 5 3 12
___ ~9.~~_E~~~~_E9.~~~!~~! _
Q~.. ~~9.! ~!~fl.~~~9.~~). :!J~ ~9. ~~~! ! ~ -= : : ~ ~Q _

05 Oběh zboží,ekonomika a 2 3 22
___ !!~~~9.~~~9.~~ - _

!Q_~~~~~~!~L~~!~~~~l:Q~1.~~~2§:~~!----~!.-----2!----!~~---__~~ ~Q2 22 _
!!_~~~~~~ ~! !g2 ~§ gQ~- ~2--- g~ _
1} ~~~~~~ !~Q----!Q2 ~~2----!2~ !§§ ~7 _
12_§~9.!9.g~~ ~~ ~§ !~Q 22Q !~~ ~~ -_
!§_~~9.!~g~~ ~ ! = : ~ 2~ ---
17_~~!~~~~~ = : : = ~ !2 _
l§_~~~~~g~§: = : : 7 § ~~ _

~Q_~~~~Ě~~~!_---- !~~ ~~ 7~ ~2 gg ~7 _
~Q_~~~~!~~_~~~9.~~~~~ 2 2 ! = = 2~ _
~!_~~~2jf~§:~§!~i_~~§:~~~ ~ § : ~~ : §§ _

32 Pára a hydraulická energ.
_-_~~~~~_~_~J~~~!f . : ._ ~_. ~ 1 : ~~ _

~~-~le~!~~!~2~~!~~---------------~2------!------~-----_~ : §7 _
~~_§!~~!E~~~~~ . ~ = = ! = §7 _
~2_~~~l~~~~f_!~2~~~~~ ~! ~_ .. __ ._=. g -=-.:.- ~~ _
J§_~~E~l~~_~2~9.D~ ~__. !2 ~ ll = ~l _
~l_~~~~~~~~~~~_§:~~~g~~- : : __----=---- ~ = ~~ -_
~~-g~!~~~~f __!~~~~~~~ d = .= ~ : g7 _
39 Kapaliny a pl yny - j ímá- 2 1 1 20___~f-~-~~E~~~~_---- . _
12_~!~~~~~~~~~! - ~!1 2 2 ~~ = ~ _
~!_~~E~!~~_~E~~~~~~~f_~~~~ !2 7 : § : ~~ _
~?_~~!~~!_~~9~~!~~ ! ~ : J : ~~ _
~~_~~§!!_§!~9.1~_~~~9.?~~~~ 2 g : .__ g- :_-------~7------_

~_Q~12~~~~f_~~Ě!~~~f . ~__ . ~ § ~ -: TZ _



~2_~~~~~ - = = = :_- ~ 2Q_-- _
~§_BíE~~±~ - = : : : : -__~ _
~Z-~~~~~f4~~~~~~~ ~ 1 ±_ = : : -~Q _
~-Q~E~~~~fk_~~~f~~f - 22 ~ f g~-- : - __7Z __
49 Hornictví, dobývání 4 9 2 17

nero st. surovin
-------------------------~----------------------------~---.~------------------
2Q_y2J~~~~~_!~~~~i~~ -~ § : __~__ g±Z__~__21_~.~_~ 2 __
2±_1~~~~~E~~~_~~~y~!~!~!~f _fg ~Z ~ 1~_M~~_= ~7 _
52 Technika pozemních 17 39 13 4 25___~~EE~Y~f~e_~~~i ~ ~_~_~~ __~ _
2~-J~~~f_~!~~!~~~~~yf ~ g 1 = = = - ±2 _
2~_Y~~~E~~~!~f~~~~~!i~~~~ 7 ! = = : ~g _
22_Q~Y~!!2Y~~f_~~~~~~~~ ! ! __ . : !_- : __~ !~ _
~§_Q2EE~Y~f_EE~~!f~~~~ ~! ~2- ~Q !! .__= g§ _
§Q_~~~~~~!~!yf_y~~~~~~~~ §Q ~ ~~ Z : ~~ _
§!_B2~!1~~E:~_~~E~~~ 2§ ~~_. g7. f( = ~g _
§g_~iy~~~~~~_~~2~~ gQ g--- § ll_- : g2 _

64_Do~~~f_~2~E2~~~~~~1~~f---------l-.-----l-----=-- = = !! _
§~~~±lgE~!~~~~_EE~~~~~ : : : __. ~ : § -

§7_Q~E~~y~f_~~~~~~~~ ~§ ~2 ~! --!§ : ~~_- _

Z9-g~~~~~~~_~~~~~~1~g~~ ~! !2- g g - __2§- _
Z!_!~~~~2~~~~~~~~~~_~_E~!~~ ~- ~~ gQ ~~_- : !§ _
7~_!~~~~~~~~_~~~~~~~2!~g~~ ~~ g 2 .2 : ~~ ~

7~_y~E~~~_~~~E~Y~~ ~ -_! = = :: ~:t _
Z2_~~~~~E~~~~_.~~!E~~~~ = = ! = -_= lQ _
77 Ostatní oleje,tuky a vosky 1 8
___~_~i~2~~_~_~~f~ - _

78 ltinerální oleie a voskv - - - 1 - 7
----------------~--------~-_._-------------------------------------------------
Z2_B~E~_=_~Er~~~y~~i - ~ : : =- = ~g _
§Q_~EQ~J~!_§~!i~~~~ §g 2§ § g2----_= gQ ___
81 Barvířství 2 10
-----~------------------------------------------------------------------------

~~_B~~~~_EE~~~1l_2Eg~~~~~~~!~ ~ =__. : ! = l~ _
~2_~~!~!~~g~~ - 2 ~ : 2 : }2 _
87 Různá odvětví průmyslu n 69 47 39 154 15

řemesel
---------------~--------------------------------------------------------------
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~Q_e~~::~~~~~~::f ~~ 22 ~~ -g- g2 --~~_

92 Územní plánování, krajin- 40 12 4 14 21___~~_~~~~~.~~~fi_~E~~~ -- _
~2_!:~~~g!:~~~_~_f~~~ ... ~ g : : :-- ~1_

l!~_~~~§~~~~ 2 !2__---~Q g -_5Q fQ __
l!.g_QE!~~~ - 1~ 2.? ~ -_-g g! fQ __
l~~_~~~~~~~~~ --------2- !Q l§- ~- ~Q f§__
114 Molekulární a atom. fyzika 83 66 28 6 46 17

Celkem 1441 1184 1378 1614 748
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c) Skladba záznamů zveř~jněných v bulletinu Překl~dy z odb. literatury •

POL č.ll/12- 1972 nevyšlo v r. 1972

1 9 7 2
..----- .._-- - _._..- "1-----·-----------------· --- .-------__~---_r

I

Tem. řado.
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d) Skladba záznamů zveřejněných v Průmyslových informacích



•

,

) r

-

....


	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0001
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0002
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0003
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0004
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0005
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0006
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0007
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0008
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0009
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0010
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0011
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0012
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0013
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0014
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0015
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0016
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0017
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0018
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0019
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0020
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0021
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0022
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0023
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0024
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0025
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0026
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0027
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0028
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0029
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0030
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0031
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0032
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0033
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0034
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0035
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0036
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0037
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0038
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0039
	Zprava_o_cinnosti_STK_1972_0040

