
Ústředí vědeckých, technických
a ekonomických informací
úsek 8 - Státní technick8 kniúo\na
113 07 Praha 1 - f-1elIlentin··-·r~

'Z.:i?RÁVA O Čn;j\JOSTI

STÁTNí TECHNICrili lOTIHOVEY V PRbL2,

V ROcE L974

P R A H A

leden 1975



o b s a h

SL-r.

krl ihovny v r. 1 S~7 4 t ••• Co, (>" •• o • • • • • • • • • • • • ••• fO •••••

5. Statistické ukazatele .

..
3. Přehled o k('n1:"J'etním plnEmí jednotlivých úk')lů .

4. Přehled publikeční činno ,ti , , .

Úvod

1. Znodnocení clavních směru činnosti a nlněn1

jmenovitých úkolů úselm 7 r.1974 .

2. Hlavní st2tjstiGké ukazatele činnosti

23

24

24

24
24
24
25
25
25
25
25

1

3

4

17

17
17
19
20
20
20
20

21
21
21

22

22
22
22
23

23

Publikace vtisku .
Č a s opi sy ., o ••••• ID •• o o •• D • • • • •••• J o o ~
Man ograť i e .• " " ... co •••••••• o ••• ~••• ~ e ••• I) ••

Vydnné publikace ." , , .
v .

Casop:Lsy o ••••• o •• "J .... o ••••• o o •••••• " I'> ., ••• o tl •

Publikace na pokra~ováJ'1.í , c. " •••••

lV1 on ogr ar' i e •...... o o o • • e • • • • • • • • • (I • • • • • • • \ ~ •

Soupisy a bibliografie " > ••• c •••••

Učebni texty .. " . , o •••••••• G • o • ~ ••

Jiné neperiodické publikace - .

5.2 Sekundární fondy .. t •• n." •• ' •••••••••••••• •••

a) Katalogy základníhr fondu , .
b) Katalogy firemní literatury .............•
c) Souborné katalogy .
d) BibliGgrafické kartotéky , .

)
/ v c1 í ',.:)e Ust.re n_ eVluence , ..

f) FOLd nových technologií > , •••••

g) Služe bní pomůck~y .. , .

5 . 1 Pr imárn í fondy o •• o •••••••••• e •••••

a) Přírůstek a stav zákl, fond~ .
b) Stav fondů v příručních krlihovnách .
c) Finanční hodnota základního foniu ,., .
d) Finanční hodnota přírůstku a ekvival~ntu

, / d..( / Vme z lnar o n. vymeny .
e) Skladba přírůstku neperiodické

a ueriálové literatury p8dle původu

a podle způsobu nabytí - svazky .
f) Skladba přírůstků titulů fondu

firemní literatury bO ••••• ••••••••••••••••

g) Skladba odebíraný·:'1. časopisů ro~. 1974
p,"dle způsobu nabytí a pod~e pů~;odu " .....

4.1
4.11
4.12
4.13
4.131
4.132
4.133

4.2
4.21
4.22



- 2 -

r .
• .J

6. Tematická skladba fondů a služeb .
a) Percentuální zastoupení nborů zakládaných

/ v, ,v UDF dn ceských kartotek .
b) Tematická skladba výpůjček firemní literatury ..
c) Tematické řady výzkwmlých zpráva disertací •...
d) Tematická skladba záznamů zveřejněných

v bulletinu POL v r. 1974 .
e) Tematická skladba záznamů zveřejněných

v perindiku Pr~yslcvé infnrmace v r.1974 . , ....

5.3 Poskytované služby .
a) Skladba výpůjček ze základniho fondu .
b) Skladba výpůjček z fondu firemní literat.
c) Skladba výpůjček z jiných knihoven .
d) Skladba re rodukční h služeb -

p čet z ak áz e k fl • • • • Cl • • • •

e) Pohntovostní reprodukční služba .
f) Počet evicovaných čtenářů ., .
g) P .čet návštěvníků .
h) Počet ndběratelů tematických řad

firemní literatury .
i) Podané informace v pnčtu jednotli\~ch

požadavků ~ o • II ••••••• Cl •

" í'Ustn lnftlrmace Cl •••••• e •••• Cl

Pisemné informace Cl •••••••• o o

26
26
26
26

26
26
27
27

27

27
27
27
28

28
29
29

30

31



- 1 -

Ú vod

I. ~odnocen:( pl~ích směrů činnosti a Dl_~(li ~-:lt:~'{j.'::~j-ýk2-:~_

ús~kc v__r ('._ 19] 4

Činnost úseku 8 - ÚVTEI - St{,t:lí t""chtli('k Á
I, .; se'-' L: L~.llJ~ovny

v r. 1974 rozvíjela ve třech z~k12 n~c sillčrc h

a) Z8 jištění funkce ústřední technic:.cé Jrniho".; 7 G:-S~

v oblasti knihovnické, bibliogrB~jcké, infc~mačn~

i metodické činnosti

b) zejištění rozvojo~jch úkolů celostátního ne~o ~e~inárod

ního charakteru

c) zajištění podmínek pro činnost knihovny při stoup~jících

nérocích na pracovní plochy, zejIlléna plcclW sklsC.cvé,

~nihovna plnila úkoly vytváření a využíVdDi fondu p~imárn~ch

a sekund~rr-ích informačních pramenů, vykonávala fur-l:ci biblio

grafického střediska pro technickou literaturu a metodického

pracoviště pro sít technických knihoven 2. pro práci s te hnic

kou literaturou v' celé soustavě knihoven.
/

Ukol, 4.roku páté pětiletky kladly na kr-ih vnu a jeJl

pracovníky zvýšené nároky kvalitativní i kvantitativní. Šlo

ze jména o úko ly vyplýva jí cí z ře šení dílčího výzkumnéhc ú'ko lu

P 18-121-002-07 /lAu tomatizovaný systéJil primární ch fondů věde 

ké a technické literctury ll, z plánu inte,-,:::'ace n{r,_dn~ch s ustav

VTEI SSSR a ČSSR, z plánu společných výzkumů - ramci dvoust~a~

né spolupráce ÚVTE I-S'l'K a GPNTB-SSSR, 7.e spc ~.e čné. o jzkuroné:l.o

úkolu RVHP 1-2b.3 a z plánu 1'Iezinárodního cer!h'a 'IV Jeck;vch a

tect-illických inforillací na vybudovaní resp. de~_8~ rcz--im.::-:-'

činnosti a přípravu automatizace mezinÉrodni"h sreci8li~'-v'1'

ných informečních systémú pro vJTzkuGllé z::;r~lv:, a c,~.ser.!':2c8;

překlady, firemní li tereturu a slu~ bu resi ') trč? e ne::-Íi.,c.ik a

seriálů.

Všechny tyto Q~oly bylo nutno z0jistit v nezmě~ěnéQ li~i

tu personálních a prostorových podmínek, bez mezení ~:,J.'adič"

ních L.Ík01ů STl<: vyplývajících z vytvÉlření fon.J.u p:r'ircá.. ních a

sekundárních informačních pramenů a především jejic~ zpří tup

Ďování jak pro veřejnost (zejména pro SO;Jstavu VTEI) tak pro

interní potře~y ÚVTEI,
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',~imořódná pozornost a maximální ~isili bylo věnováno

nejzávažnejšímu problému - získání nových skladovacích ploch

pr knih vní fondy investiční výstavbou depozitních skladů.

Bylo za očatn se stavbou depozitního skladu knih v Praze 4 

Písnici formou rekonstrukce části bývalé hospodářské usedlos

ti. Gener~lní dodavatel stavby OSP Preh2-západ realizoval

z objektivních příčin (živelná b;lroma) jen mBlou část smluv

ního závazku~ Skluz má být vyrovnán v r. 1975 a 1976, kdy by

stavba měla být v ·podstatě dokončena.

Byla zahájena výstóvbe depozitních skladů I a II ve Lhotě

u Dolních Břežan (skladová hala a pomocný sklad). V r.1974

byla zajištována přednostně výstavba pomocných objektů (studna,

jímka, pomocný sklad). Hlavní objem výstavby má být realizován

v r. 1975-1976.
Úk ly spojené s přípravou výstavby 3TKI v souvislosti

se zpra covtním přípravné dokumen ta ce v;,/žado valy intenzí vní

spolupráci s investorským "tvarem .dTKI a projekční organizací.

Jedním z prvořadých úkolů roku 1974 bylo uplatnění nové

směrnice F~\~TIR v činnosti ústřední evidence výzkumných zpráv

a disertací, naročné zejména z hlediska rozvinutí spolupráce

se stávajícími a nově vytvářenými eviGencemi odvětvovými resp.

oborovými.

Díky maximálnímu úsilí všech pracovníků knihovny

a politicko-organizátorské práci kolektivu vedoucích pracov

níků se podařilo v r. 1974 náročné plánované úkoly zdárně

splnit, tak, jak ukazuje následující přehled o konkrétním

plnění jednotlivých úkolů.
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20 Hlavní statistické ukazatele činnosti knihovny v r. J97!~

Přírůstek primárních fondů

z toho

Stav fondu na konci roku

z toho

o 'fÓč~t0ddebíraných časopisů

z toho

06.951 jednotek (bez úbytku
fir.literat ry)

31.799 sv.knižní a časop.lite~.

25.720 jednotek firemní li ter2.to

90432 ostatní (~ešerše, přell.
a jo)

1,277.157 jednotek

698.696 sv.knižní a časop litero
500.222 jednotek fireillní literat,

78.239 ('statní

6.583 titulů

L 429 duplikátů

Počet záznamů v sekund~rních fondech: 6,3570544
z toho 1,990.403 katal gy

zákl.fondu
kn2-hovny

3,4( 4.180 ústřední

dokum.fond

Celkový po~t výpůjček

z toho
662.488
472.055 knih a časop.

190.433 firewní liter.

Poče~návštěvníků 151.320
Počet podaný h informací v počtu požedavků : 31.121

Počet vyřízených objednávek na reprodukce : 160397
Počet kopií pohotovostní reproGrafické služby: cca 100.000
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J. Přehled o konkretním plnění ,'ednotli. -, (-;\-l .', ') 1 J
_.-_.-~- ......----- - ---

--.-------------------~---------~.----,--~--,-

Číslo
úkolu

1

tručná cha:rakteri s tj.J'8 pL'l.en'{ l< U) ,~l)

8 jeho dílčích č6stí

i---~--'-~' ---
_____________-~__- o_,_. - __o_. _

Bl - odbor rozvoje~~~~jonalizBc~

1.,1 Byla zpracovÉ'na 'typová metodickt lnst:i."'uk>' pro linku
au toma ti zo vaného zpra cování kni žn:C 8 ser Ló.lové li tera tury,
vče tně zpracování :r0.zanýsh časopiuů, ~3.k,) ž to dokumen tač
ní modul provci.děcího pr0jektu sl-,bGys+'é:-:J.',.:, automatizované
katalogizační linky Auto 8tiz0v:J~l.é~-:c s c,'::...ému fondů STlL

V souvislosti' s přípravou III.gencrull1í inventární
revize fondů STK byl úkol rozšíi'2n o projekci automati
zované etapy revize knižních fon<1_Ů zDř2?;I)ných do fondu
knihn 'lny po čína je r. 1963. V :r. 1> 74 uyj 1 zpra cována p:'o
jektová úloha a specifik2ce údajů popisu revidovaného
dokumentu v záznamu na magnetické p2sce. Oba aa~eri~ly

byly schváleny interní oponenturou c ,L'clT]]('i 0TÁ

1.2 Byl vyhodnocen experiment statis"'ický ,h :'o'3bo:,ů fondu a
výpůj ček a zpracovány Dateriá~_y :
Rozbor skladby přírůstku neperiodik ~g71

Rozbor skladby výpůjček 1971.

Na základě úplného experimentálního souboru byly for
mulovány požadavky na úpravy programů, byl proveden výběr

sestava grafických vyjádření rozboru pro provozni etapu
a zpracován'závěrečný materiál:
"",IIe to di cká instrukce pro zpra cování s tat:. sti c~~ých rozborů

fondů a výpůj ček".

Byly vytvářeny předpoklady pro přechod agendy na systém
ústřední t.echnické zák18dny. , ' ' ' '

;]yly vyděrovány a ke strojovému zpracO~T8.ní předány

údaje roku 1972. Po'dklady pro strojo\"ó zp.:"1covbní jsou
průběžně shromaŽdovtny

1.J Byly zpracovány materiály:
a) Soustava signatur pro účely autoillatick~ho zpracovsní

a evidence ~ohybu fondů - výpůjčex

b) Technologická instrukce pro tvo:rbu signatury ~mih a
drobných tisků a instrukce pro tvo::"'bu nign.stury fondu
vázaných časopisů.

Dále byl zpracován materié.ll : Lxperimcnts.L,...,i ověřeni

nové signatury základníh fondu STZ~ "~~ zE.kladě tohoto
ma teriálu byl proveden eXfYTirnent} }-::--:r;rý prokázal, že obě

instrukce jsou použiteJ,né pro tvorbu G~Gn~tu:ry p~o óčely

au torna ti ckého zpracování fondu a evi d(,nce 'e: onG'~ ,- yýpůj ček.

Výsledkem experimentu je jednak e~~perj 'ole n',: <:i-Lní soubor
záznamů, jednak zpřesnění obou uV8den~éh ~nstruk8í" Nová
signatura může být zavedena do praxe

1.4 Úkol automatizované ústřední evidence -dYzLm.mých zpr3.v
a disertací byl dokončen ~pracovánim provGú8cího projektu

!l
II

II

II

I
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1.5 Projekt přechogu auto atizované ústřední evidence překla

dů/do systému UTZ, který zpracovává STK ve spolupráci
s UTZ, byl doveden do stadia technického projektu

2,1 Byla zpracována a GPNT3 v ~oskvě předána recenze technic
kého projektu automatizovaného systému řízení velkých
knihoven. Připomínky k tomuto projektu byly předány i na
mezinárodní konzultaci specialistů k tomut0 tematu

2,2 Práce na vypracování automatizovaného informačního systé
mu pro průmyslové katalogy probíhaly podle závěrů 2.zase
dání Rady MSISPK. Proběhla náborová akce k odběru tem~tic

kých řad Qulletinu v síti VTEI~ Pro zBji8tění informací
o čs. 'výrobním sortimentu byl proveden l)ábor. u čs. průmys

lových podniků, na jehož z&kladě se od,2.pololetí 1974
pravidelně předávají informace do G?NTB k centrclnímu
zpracování v MSISPK

2.3 V rámci úkolu 1-26.3 byly or~anizovány mezinárodní semi-
náře ~

k zadání 1-26.3.A.l "Technologie j8dnorázového zprac~

vání vědeckotechnické literatury" ve dnech 7.-9.10.1974
v Praze. r-.Se~náře se __ zÚ9astn:i,ly delegace, S~~~, II L~, ,NDR,
PLR a ~S0R (useky ST~, UTZ, U~). Na seffilnctrl se csc
delegace zavázala vypracovat-návrh normativně technic
kého dokumentu i\'-CVTI "Sém~n ti cké naplnění komunikati v
ního formátu T'Í1CVT1 1

- k zadání 1-26.3011..4 "Automatizovaný systém souborných
katalogů" ve dnech. 10.-11.10.1974 v Praze za účasti

gelegací SSSR, BLR, ~,~LR, NDR, PLR a ČS.:::lR (zástupci
UVTEI, S~ ČSR a UK Bratislava). .

·v rámci dvoustranného plánu společných výzkumů
s GPNTJ 333R byly zpracovány vstupní podklady pro společ

ný experiment ov~ření technologie jednorázového zpracováni
knih, firemní literatury a nepublikovaných překladů na
záklE,dě struktury zázn2rriu, r'technoloóie a techniky použí
vané v GPNTB SSSRo Bylo zpracováno 25 pracovních listů

pro blihy, 25 pracovních listů pro firemní literaturu.
a 25 pracovních listů pro nepublikované překlady. Pracovní
listy se souborem připomínek byly odeslány k vyhodnocení
GPNTB'SSSR v září 1974

811 - oddělení metodiky sítě technických knihoven
1 Výchova pracovníků technických knihoven a útvarů VTEI

1.1 Šestý běh ročního pomaturitního studia pracovníků VTEI
byl ukončen v září 1974 (64 posluchačů). Bylo zahájeno
třísemestrové pomaturitní studium: pro pracovníky VTEI
podle nových směrnic ~inisterstva školství ČSR (58 poslu-
chačů) .-

1.2 By::"y uspořó.d8ny dva běhy specializovaného kursu "Ddičnl
činnost v informačních střediscích" (celkem '114 posluch.)

1.3 Spolupráce v oblasti školení se uskutečnila se státními
včdeckÝmi knihovnami v Ostravě, Brně, Plzni, Bratislavě

a Li berci
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S ubor učebních pomů ek byl dopLlJ.ěn o diapozi tiYy
z pi'edmětu "P řÉ.dání infoL'l1E' cf. II

V rámci edice "Učební te).ty" byla vydána publikpce
.,i.Šimarka "PrŮID.yslo\8. státní ocn:'ana a .Jét/::mtové informa
ce','. V ramci dohody mezi 0 TT.hI a kótedrou l.:nihovnictv~ .
a v~deckých inforillací byla projednána soolup:,áce při vydá
ní vysokn .3KO 1ských UC8 oní ch text6

.:L-etodické vedení sí tě techni kých knihoven

Zasedání v~decko-metodiclé rady se uskutečnilo v dubnu
a v prosinci 1974. Projednány tyto otázky: Postupná inte
grace mezinárodních soustav ČSSR a SSSR v oblasti získává
ní a využívání fr;ndů, podíl čs. informační soustavy na
1 :SVTI a plán činno s ti na ro k 1975

Spolupráce na norma1iz2ční a unifikE'ční činnosti byla
zaji š těna účastí v normali za čili· k'omi si ÚVTE I a připomín
k~váním zásadních materiálů. Propagací byl zajistěn zvýše-
ný zá jem uni fiko'vané f rmuláře pro evidenci v te chni c-
kých knihovnách .

Problém kontinuity ve vydóvaní jednotných forwu1ářů pro
sít technických knihoven byl projednán se Státní knihovnou
ČSR (Technické ústředí knihoven - TÚ~). Di tribuci formu-
. ářů převezme od L 1..197f Techhické· ústředí knihoven

tE~iční činnost byla plněna takto .:
a~ edice ":~etodické 1etáky l! - vyš10 planovaných 6 titulů

b; edice "Výměna zkusenosti" - vyšly plánované 4 ti tuly

_V~ dnech 10. a 1.října 1974 byl ve spolupréci s ústřední

komi sí VTE I '6SVTS uspo řsdán sellJ.Ínář "Ra cionBli ZE' ce pr áce
v 'odborných knihovnéch" za učasti 180 pracovníků ze sou
stavy VTBI a knihoven

.Informační éinnost pro soustavu VTEI a sít technických
knihoven

By~o zpracováno 2.010 zázn8wů z odborné li terBtury kn~_hov

ni0~é a vědec~oinformační

Bi b~i..ografická karto téka byla doplněna o 5.023 záznamů

Inf rlL9čním střediskům 8 knihovnám byle; p.:>skytnuto
]88 k r~ultací o odborných problémech knihovnictví a vědec

kých inf\rmací

81] - referát P~0 stavbu nové budovy

1 Speciální inf~rmační fonc. z oblasti výstavby knihc·\fen je
budován průběžtě. Jeho priwární část obsahuje ke konci
roku 1974 2.5i~ jednotek. Sekundární fond je doplĎovárl
předev3ím na :'záy.~_8dě zpracování 55 periodik . '

2 Byla zpracována s'udie "Pracoviště knihovníka" (pro řešeni
projektu. knihovnic-é části 8T~I)
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3 Podle poža avku lt'I'I1TlR byly zpracovéilly godklady pro inves
tiční záměr a "!rojektový ú.kol BT -1 Z9 VVTLl ~ pro společné

prostory 3TKl. Byly zpracovóny nově- požadované verze- staveb~:

progra- u včetně tzv. miniillaliz vané verze a podle pokynů

~1TIR byla provedena redukce počtu pracovníků, předpokláda

ných v nové budověo Prn řešitelské precoviště byly zpřes

něny technologické podk18dy p~edevším·v·části doprava
materiálu, počítačová základna a re)rcgrafie i podklady
pro další společná zařízenío

Byly zj)racovš.ny podklady pro dokument Fli~TlR o výstavbě BTK.l

82 - odbor tvorby fondů

1 Devizové příděl na nákup li tera tury pro organizace F:i~TlR

1.1 Rozpis kvót na dovoz literatury na rjk 1975 byl proveden
do 15 o 7 0197 4

1.2 Obj"':.dnávky časopisů na rok 1975 byly zpracovány a 0deslány
do 15.9 01974

1.3 Celoroční plán čer~ání devizové kvóty na knihy byl dle
hlášení n.p. Zahraniční literatura- splněn k 30.1101S74
na 93 %. Zbylých 7 % bylO n.p~ Zahraniční literatura pro? c
pleceno b~heffi prosince 1974

2 Plán .0000 ... 0.10.000 sv.
Plnění 0.000.0' 13.2ql sv. = 132.9 %

3 Získáno povinným výtiskem, nákupem a darem
Plán 00.000 •. 0. 3.900 tit.period.publ.
Plni"ní 00'00.0' 4.296" " "= 110.0 lb

4 V čít&rně časopisů se vystřídalo celkem 164 nových titulů

časopisů v II výstavknoh

5 Zpracování zlompletovaných )eriodik pro vazhu
Plán .000000 ••. 4.600 sv.
Plnění ..• o•• o o 4.719 sv. = 103.0 %

6 Mezinárodní výměna pro fondy STK

6.1 Plán "0 .. " o.. 5.000 sv.neperi dopubl. a seri~lů

Plnění •. oo.... 5.073 sv." " 11 = 101.4 %

6.2 Plán •.. 0 .. 0.'0 600 titulů period.publ.
Plnění o. o oo . o . 878" " II = 146. 3 %

= 100.0 %

7

7.1

Partnerům mezinárodní výměny odesláno ;

Plán .0 .. 00' .• 0 4.000 sv.neperiodopubl. a seriálů

Pln Y / 5.792" n" " = 144.8 '~enl . o ••••••

Plán ...•...•• 0 1.500 tit.period.publ.
Plnění •.. o • • • • 1.501" " "

8

8.1

Zpracováno věcným popisem

Plán .. '000 o.•. 15.000 sv.neperiodopublo
Plnění 00 •. 0.00 16.692 sv. 11 " = 111. 2 %

802 Plán nO. o Cl o o Cl o o

Plnění to o Cl o o o o o

200 ti tulů časopisů

200" " = 10000 %
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Zpracováno jmenným popise
Plán

,
15.000 ~v.nep~rird.p~bl... eoe.eoo

Plněni 16.341 I, ,: = 108·9 ~6(lecoo.oo

Plán OOOOOClOflQG 8.000 ov.period.publ,
Plněni 8.012 " II = 100.1 %.0.000.0

10 Zalozen do služebníc_l. :rataloe;ů IJeriodické li te:r'atnr;y
Plán ...•..••. , 23.000 lístků

PlnEní ......•• 23.710 " = 103 0%

II Založeno do služebních a čtenářských kat21ngů ~~ih

a čcS so pi sů
Plán ••.•...••. 81.000 listků

Plněni ....•..• 82. 042" = 1OL 2 %

83 - odbor využíVání fondů

1 2.k rdinační p(~ada (\ spolupráci s vědeCKými knih vnami
v blesti využívání fon ů byla uspoř&dána v·Bratislavě

ve dnech 21. a 22.5.1974. hlavni body programu: pohotovost
ní reprografická služba, zajištění úk81ů vyplývajících
z Pra ovního plánu reGliz2ce Rrogramu postupné inte 0race
národních systémů VTl SSSR a CSSR, 'prezenční výpůjčky,

volně přístupný fond, zkušenosti s 'přípr2YOU But0matizece
v blasti evidence čtensřOo

3.koordinsční p rada se konala v 3rně ve dnech 12. a
13.1istnpadu 1974~ ~yly projednány tyto otázky: mezinárodní
meziknihovní výpůjční, lužba : přehled a výsledky činnosti,

personulní zaji.:jtění, inforlllace· o spolurr·áci se SSSR
ne tomto úseku ; poredensh& služ~aJ čtenářské kptelogy

2 :b, vi dence čtenó.řů

2.• 1 i2.ylo registrov§illo v?2 I}0v.ě ,při01G.Gený?h .:=ol~ ti 'YI2fch čterá
ru a 5.084 nove prlhla~enych Jednotllvych ctenctru. . . .

2.2 PIJtnost ~tenářských průkezo b la prodloužena 268 kolektiv-
nim čtenářům a 7.425 jeanotlivým čtenúřům

2.3 Byla provedena aktualiz8?e evidence čtenářů

3. Zpří s tupnĚ-ní fondů

3.1 oibliogrsfic~é porady a. odborné. informace
Plán ..•..••••. 21. 000
Plněni ....• c •• 25.867 = 123.1%

3.2 Úkol doplňovat a a tU81izovat volně přístupné fondy ve
velké studovně byl průbě'žně plněn. Čtenářůin bylo zpřístup
něno 1. 962 titulů čs 30pis'J. bě ž:l.éhu roku, 2.989 sv. kni žního
fondu a 813 sv. vysokoškolských skript

3.3 uyl uspořád~no 12 výstavek nových kni~Jách publikací cel
kovém počtu 1.350 pubJikací. Lil.O.o prezenční studium si čte

náři podali 819 záznal.O.ů na 493 publikací
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5

4.2

J.6

305

4
4.1

3ylo reB li z ovéillo no vé usp0řé.iddní výběru iilli žLí ch novine~

na -ý"tavkéic" ve studovno. Cell-ový počet skupir. byl roz
šířen n8 24 slmpin; zéÍr veĎ se započalo s vystavolÉJ.r..!..
většího pc, čtu vybraných publikací

Na pravidelných výstevkách nových čísel -""ybran$~ch časopisů

byl r z3ířen počet vystav 0 vených č8sopisů na 254 titulů

celkem bylo vystavenc 2.866 jodn tlivých čísel časopisů

před jejich zařazení d interr: i.ho ::-·běhu

Pre zenční v;ýpů' čky

Plán .......•. o 175. 000
Plnění •...••.. 237.784 = 135.7 %
Osobní výpůjčky

.ť lan .......••. 12 5 . 000
Plnění ...•..•. 14b.418 = 116.7 %
Evidence výpůjček

Byla provedena revize správného řazení výpůjčních stvrze
nek v kartotókbch osobních výpůjček a výp' jéek poštou.
Pro vy áhaní advokátní poradnou bylO vybrán 107 případu.

Za óčelem likvidace bylo do refer~tu.re~la~~ í převedeno

26 případů nedobytných výpů 'ček z let 1971-1972

nyla grovedena revize kart tpk trvelých výpůjček prac~v~

níl Cl ÚVTEI

Byla provedena revize dislokovaných příručních fondů

v úse~u 1. Celkem bylO zrevidovÓDo 2.626 sv.

Urgence a reklamace n8vracených výpůjček

Upomínky: plán .•••...•.. 36.000
plnění ... 00 ••• 37.362 = 103.7 %

AdvokCtní poradně byl před~no k dalšímu vymáhóní
2Jl případů nevr~cených výpůjček. Celkem bylO vyřízen8

2.193 reklaulací
Byl proveden průzkum návst8vnosti velké studovny. Celkový
p čet návi~těvníků b;yl 5.350, průměrná návštěvnost 254 čte-o

nářů denně. Průzkum, jehož cílem bylo Zjistit nejen p čet

a složení náv8těvnílů, ale zejména využívání k~ižních a
čEsopisec~ých příručních fondů ve stuDovně se uskutečnil

v prosinci 1974. Výpůjčky knih a časopi ů byly sledovtny
podle 27 ~borů, do kterých je tat literatura ve studovně

roztřídě~a a ve vztahu k 6 skupinám zák18dních povolání
uživatelů. Prjzkum byl proveden na vzorku 2.7'1 návstěv

níků, kteří si vypůjčili celkem 4.210 sv. knih a
16.495 jednotliv~ch čísel časopisů

~:leziknihovní služby

Výpůjčky poštou
Plán ..•....•.. 10.000
Plnění ......•. 18.556 = 103.0 %

6.2 Fotcreprodukce
Plán •......••• 15 r 000
Plnění ....• 000 16.397 = 109.3 %

6

6.1

4.4

3.4
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Vazba časopisů

Plán • • o o o o v o g • 8.000
Plnění 8.000 = 100. - %GOOOOOOO

Vezba brožur
Plán ."0.0000 0 0 3.000
Plnění 3.634 = 121.1 %OClOOQOOO

1

12.2

7 Obstarávaní inform8ční h podkladů (výpůjček a mikrokopií)
ze zahraničí a do z~hreničí

=_án o o e o I) C o o fl I) 2 800
Plnění 4.418 = 157.7 %

8 Průzkumem byl zjijtěn vel i d brý st8v půjčovaní informač

ních podkladů mezi ST~ a GpNT3 za období roku 1973 a prv-
níh pololetí 1974. Počet rqž davků ST~ se ~výšil na dvoj, o.
násnbek proti roku 1973. Klsdně je vyřizováno 75 % poža
davků

9 Revize fondu mikrofilmů byla provedena. Celkem bylo zre-
vidováno 16.802 popisných jednotek mikrokopií

10 Z&s0bování pracovníků ÚVTEI informačními podklady z fondu
STK i fondů jiných knihoven

10.1 Interní oběh

Plán 36.000
Plnění ....•••. 36.053 = 100.1 %

lCL2 Spotřební využití a příruční fondy
P lan ..•.•.••.. 27. 000
Plnění ...•••.. 27.113 = 100.4 %

10.3 Dlouhodnhé výpůjčky

Plán ......•... 1.300
Plnění .......• 1.819 = 139.9 %

10.4 Krátk dobé výpůjčky

.P lcSln () o o o c o tJ o ~ I) 10 700
Plnění ......•. 2.507 = 147.4 5ó

II Objednáv y na publikece z fondú STK

11.1 Obj~dnávky

Plán ......•••. 170.000
Plnění ....•••. 181.071 = 106.5 %

11.2 Expedice
Plsn 105.000
Plnění 131.699 = 125.2 %

lL 3' Za~>:lád<-.ní

Plán 0 •••• 0.0 •• 240.000
Plnění .... 0 ••• 2~-L490 = 100.6 %

12 Ochrana knihovních fondů

12.1

12.3 Konzervace starých tisků

Plán 000. 70
Plnění ... 156 = 222.8 %
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Revize stavění ~nih na reoálech byla provedena u těchto

signatur :
I 20.000 - 60.999
II 20.000 - 60.999
I 100 0000 - 235.999
II 1000000 - 235.999
ili Z 410000 - 80.999
II Z 410000 -800999

Přechází do roku 1975

Na základě příkazu Č. 7/74 ústředního ředitele ÚVTEI byla
zahájena generblní revize knihovních fondů STK.·Nově vytvo
řenb pracovní skupins GRF, která je výkonným org~nem revize,
průběžně provaděla revizi histcrickéhn jsdra a nejstarší
části fondu STi<.
V návaznosti ~a probíhající generální revizi fondJ byla
zahájena obsahová prověrka fondů u,ebních textů (skript),
jejímž cílem je vyřadit illultiplikutYi event. dupliktty těch

učebních textů, které byly nahrazeny novými vydaními nebo
které po nbsahové stránce zastaraly a jejichž dslší uchová
vání ve stáv3jícím pcčtu výtisků si potřeby knihovny nevy
žadují

Věcný p pis
Plbn tlOO •• OOCloa 22.000 titulO FL
Plnění 22.000 ;1 = 100 0- 70Cl Cl Cl Cl o o o o

Jmenný popis
Plán ~OOl!'OOCoo') 11.000 titulů FL
Plnění 12.288 II = 111. 7 Cl

00000000 /0

84 - dbor firemní literaturJ
1 ~ískání nových titulů FL

Plán .0 ... 00.0.22.000
Plnění .0000. o. 250720 = 11609 %
Celkově i s duplikaty by10 získáno 38.789 jednotek FL

2 Ú 1 vytvsření podillínek 5 získávání podkladů pr spolupráci
v rámci .,J.SIS1)K byl plněn průběžněo í3yl navázán akviziční

kontakt se vjemi nám známými čs. výrobními podniky, který
bude dále upevňov~n jak přímo, tak i prostřednictlím nadří
zených ministerstev a podnil~ zahraničního obchodu

3 Navíc bylo získáno a použito ne tuzemskou vým~nu

5.327 jednotek FL (rozeslEi1o čtyřem partnerským knih vnám
v 6SSR). Od t~chto partnerů došlo 1.192 použitelných
jednotek FL.
Dále bylo 2.1~2 jednotek FL rozeslano sedmi partnerům

v raffici RVHPo Od nich došlo 709 použitelných ks FL.
Áromě toho bylo včtší neevidované množství FL volně rozdá
nn zójemcům na pravidelných výstavach n0vine:{ FL

4 Knihovnic .. é zpracovsní

4.1

402

4.3 Adjustace a založení bez k~talngizace

Plán .no " .. 000 11.000 titulů FL
Pln';ní o o. o •• o . 9 •712" = SS. 3 /6

Jm~nným popisem bylo z~r8covéwO více titulů než předpoklá
dal plán, takže zařazovaní jednotek FL bez zpracovaní bylo
mo žné omezi t
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6.2 System tický katal~g

Plán •.•... 0 ••• 11.000 listk0
Plnění .0 •• 0.0' 11.000 ;1 = 100.-- %

7 Výp6jčky mimo knihov~u

7.1 Autnmatický koloběh - t~n9tické řady

Plán .... o • • • •• 150.000 jednotek
Plnění ....•••• 181.547 I: = 121.- %

7.2 Individuální požadavky
Plán .' •...• ~.o 8.000 jednotek
Plnění •.•. 0... 8.t.:86 II = 111.- %

8 Bylo uspof{dáno 10 VýSt2'J přirO'stkJ. FL spojených s volným
výběrem nadbytečných mul-r,iplikéitů získsných publikací

= 100.- %II

V pr o běhu roku došlo ke }~cncep čni z' 2ně -r OUC vání a vyu
ží vání fondu firemní ch č::> SOp~LS;l, :; n'~ ho ž cjl vy O:::'Ln kIileno "ý
sta v 173 ne jhodnotněJŠíC.1 t:.. tul> _
Z p6vodních 523 titu 0 Fv 'y18 část pfev dena do fond6
časopis

o a zbývající vět':í čp,st monc:e acických Fe: je ~a
fAZOVbna jaro prospeL~y

Zakládbní do ketalog~

Abe ce dní jUienný ka talog
Plán o ••••••• o. 11,000 lístků

Plnění •. ,..... 11.000

1

5

6

6.1

85 - odbor Gstředního dokumentačního fondu

1 Účast n8 řesení s}Jolcčného výzkumného úkolu RVH? 1-26.3
l'Vybud\!lNání automatizovaného sys-'c,ému pro periodické a
pokračovací publikace ll a úlolu č. 4 z dvoustranného plánu
společných výzkum6 s GPNTB SSSR byla zajištována jednak
pfím~ podílem na vytváření podkled6 z fond6 STK a jednak
zajištováním koordinace se SK ~SR, ~atici slove~skou a
SlT~(

2 Funkce bibliografie ého střediska pro technic'ou literatu
ru v rámci úko16 vy~)lývajících z celost6tn:C bibliografické
činnosti byla plánovitě zBjištovLna

2.1 Ve dnec 10.-110června lS74 byla v 3r~tislavě uspořádána

koordinační porada se SVK a ST~ ~a účele~ metodického ří

zení a provedení kontroly plnění sou~orného plánu biblio-
gr2fií. -.
Druhá poreda se konala 10.prosince lS74 v STK v Praze.
Byla na ní provedena kontrola plnění úkolů za rok 1974 a.
projednán návrh souborné~o pl~nu bibliografii na rok 1975

2.2 Ta základě projednáni perspektivní tématiky zaměřené na
ro zhodují cí výzkumné a ',' vo jr) ',Té programy stá tqí informa ční

politiky vy~lývRjící ~e Směrnice 14.sjezdu KSČ k 5.pětilet
ce a s přihlédnutím k úlwlům zpr8COV~\l1ým v odvětvových

střediscích VTE;I, ~V'.rS, DOillŮ techniky a SV. byl vypracován
souborný plán bibliografií na rok 1975 a schválen na
koordinační poradě 10.prosince 1974.
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2.3 Propagace a nábarová ak e prr oQcčr ·t.i -:1.-.I.C- bj.b1-'-og::'2fi.:
technické l.1.terEtury byly z~jist,J:l.Y j:.l ,f'~L ?,pr?co -á ~~

bi bliografií dohodOi...i. s D'I', ČV~S E c.als-' .:. .1.n f' fo i t.,ucei:Ji
k celo8~2t~~~ cmint~~m

3 Na ;)' 1 d v e ''-- .... 7 .... d ' .J ;,
Zc~K [Cl E: u. sn E:' C' nl b? e:. • Ze:. se c "1::'.. ~ . .l..r

by13 2a·i~iov~r~ fUGkc~ !.ro
3.1 Pro pot~eby l,lCV':'l by10 zpraco':~.n0 é. Jo .~r::;vr.~ll ndesláno

celke:o. 2-,/<:l8 inf. karet (709 č~slrých a 709 ruských) proti
plánovaným 10200 o čs. disert::>cich e \-i";dJc'~nvyz:{t1IDných

zprC. YCAch. .K. výměně zku3eno s tí na tomt u_~ olu a k pro blé··
mům klRsifik2ce na základě rubrikáto-:'l~ t.~v. 3 0 ú.:-o-mě byla
uspořád&na ve dnech 2.-4.7.197 L1· v J..~CVTI ""1 woskv~ po_ad,
které se zúčastnil pracovník I dbnl'U 35

3.2 Pro potřebv hICVrrl bylo v roce 1974 zp:-& o";8.no a zosl8.no
celkem 105 zůzna ů o pře ladech z těžko 103tu9r.ý h jazyků

303 Pro potřeby lviCVTl bylrl v roce 1974 zprac \'JL-nc' a zac-2-á:: o
celkem ~.80 inform2 ční ch kere t o VVZ ze z ~ill:f. ne členů :,.G'JTl
zařazených do fondů STK včetně předávliní I'oplí infor_sč··

ních záznati° do odboru 86

3.4 .l'íezinárodní systém ASR I byl doplněn takte : V rc ce 197 L'.

byla zpvi~těna účast na 2 setkáních - kO'1~,L:'l tacích spec::'.-é.
listů ~lčleněných národních rgénů v ~~osKvě (blezen-záři).
Na těchto poradách přednesl zástupce t3 :{ zpré1 u a stavu
plnění úkolu v ČSSR a připomínky za Čr'SR k instrukcím.

Dne 28.20 a 5~11.1974 se konaly koordinační porady
k weolu ASRPl v UVTLl-3Th v Preze, ne kterých byly před

neseny zprrivy o ].etepě systému ASRPI, spolupr~ci systému
ASRPI s l~DS a konzul tOVd10 rozdělení úk,)lů J I'8.mci ČSSR.

V rámci úkolu byly provedeny pře~lady rus ýeh llEte:-iD
lů, a to 30verze Pravidel prc vyplňování pra~ovních list~,
instrukce pro systém l3DS (z angličtiny), návr k prcvěrce
dowkerova fondu periodických publikací, 3 o etapy vývoje .
systému ASRPl a dal~ích ffiateriálú, které pr0 tE-nto úkol
d o~ly z =.~o skvy o .

Do ~CVTl byln v roce 1974 zasláno 775 pra O\TIích list~.

U všech pracovních li tů před odesláním je p:-o 'áděnB red8~ e
a kontrola pfekladů do ru~tiny.

Byl přeložen 8 připomí:1kovb.n návrh DorDY RVHP I,~eziná

rodní standardní číslováni p,riodických a se~i~lnvý h
publikací.

Liyl prověřen fond periodik do 'eer::t (r'a \.JS~R 500 ti tu~_~)

ve spolu,lraci s Sl\. ČSR e l'.laticí. slovenskou.

3.5 Vyřizování požadavku na kopie VVP a dis~:-tací ze zemi
členů ló~CVTI na zéikledě :,odklrd5. uye ře ~n v ný ch v Re f re ti vním
sborníku vydávaném {,~CVTl a uveřejnovaných ve horníku
I;Naučno-techničeskijeotčety stran ne C_erlov i,i\.-"'NTl!i , ylo
průbě~ně zajištov@10.
V roce 1974 bylo vyřlzeno celkem 69 požFd3Vk~ Da zho~ovení

~ikro!ilmových kopií čs. VVP a disertaci zařazených do
skupiny A, c 7 po~adavků adres pro okupinu 0.
L, toho : 8LR 3 184 po lí čel

i'J.LR 14 1,671 II

MoLR 2 332 fl

NDR 12 10016"
PLR 4 169"
SSSR 34 2.033 ,.
celkem 69 50405 políče



~ Dále byl vyfízeno elke 77 po~eda~k~ na z~ct'ven1

mikrofilm vých kopií TVP a di ert8c~ ne.'L8!l8 ý~h ~t3mí -' -l.1..L-

;'lCVTL Jmenovi te
BLR 8 184 plíček

NDR 4 166 "
SSSR 65 2.3?5 II-----
celkem 77 2.675 pclíček

Za stejné období NIO ČSSR získElo pro potřeby českoslo
venských podnik~ a insti tucí 61 ::opií v;)Tzkumných zpráv
typu A a 14 adres pro požedavky typu b

4 Pr~běžnč bylo pokračováno v budov~f ústředního dokumen
tačního fondu jako intebrovaného ceJku v náv8znosti nB
speciální fondy odvětvových inforQačních útvarů.

V roce 1974 byly fondy dnplĎovany materi ály ze 164 stře
disek, docházejícími ve for~ě 189 informačních a dokumen
tačních zpravodaj~

4Al 2ro ÚDF bylo za rok 1974 vybrá~o a roztříděno podle zásad
1 hlediska 136.991 dokumentačních záznam~ ze středisek

VTi 1. Do karto téky Engineering Index bylo zalozeno
85.358 Zdznam~ a do sou orného katalogu 7.000 z~znaillů.

Celkem bylo založeno 229.349 z&znamů a plán byl splněn

na 12 7.4 '10

4.2 Zpř~stupňová ~ referatových fondů u~F, čs. dokumenteční
kartotéky a kart téky EI bylo z2jištováno ve studovně
referatových periodik. Studovnu nevštívilo celkem 1.985
návštěvníků. Bylo vyřízeno 1.934 osobních a telefonických
biblingrafických dotazů

4.3 Tabelární pfehled oborů, zakládaných v ÚDF byl vypracován
ke 30.6.1974

4.4 Oborová struktura čs. dokumenteční kartotóky je sledována
průběžně a bude vykázána v tabelárním přehledu obor~,

zakládaných v ÚDF v 1" čtvrtletí 1975

4.5 Pokračuje se v'doplňování souborných katalogů zphreniční
literatury v ebecedním a systematickém uspořádání, BylO
založeno 7.000 záznamů

5 Čs. informační periodikum o čs. vědeckých a technických
G2sopisech v anglické verzi foroou current contents pro
využití v z9hraničí bylo pravidelně vydáv~no

5.1 Bylo připraveno 10 čísel časopisu "Czechoslovak Scientific
and Technical Periodicals Contents"

5.2 Průběžně byla provLděna red2kce a příprava rejstříku

6 Příprava rukopisu peri dické bibliogrefie HPřírůstky

z&hraniční technické li teraturylJ v měsíčním rozsahu a
příprava samostatné pfílohy "Novinky sov8tské technické
literatury I zpracovávané ve spolupráci s Domem sovĚtské

vědy a kultury v Praze" byla pravidelně pln8na přesně

podle požadavku edičního plánu. K 31.12.1974 bylo zpraco
váno 12 čísel pro rok 1974 a 2 pro rok 1975. Bylc vydáno
12 čísel

1
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Vydávdní bibliografie v p čtu určeném soubo~ným pltnem
bi bliografii. technické li terstury bylo si)lněn [vý 'imkou
1 titulu, který byl sto:nován pro odchod 1dpcv~dného pra
covníka. Celkem byly 7ydany 4 titul v po~tu 7 evezků

"S8Zn2. časopisů docházejících do STK v ~:" 1973 a objedna
ných na rok 1974" byl zpracován

2 )nloletní seZnSilly bibliografií a rešerš~ vyprEcovaných
v SVK. zpracov8.ny

Ne zák19dě píseíill1ých objednávek výrobních podniků, vys kých
škol a výzkumných ústavů bylo vypracováno 113 jedn ráz:~vjch

rešerší z fondů STK a n{kterých pražských středisek TEl
s celkovým počtem 7.063 anotací v rešersích" Plé3.n byl
s lněn na 113.- %.
Do kartotéky rešerší bylo zařazenn celkem ~.053 záznamů,

do archivu rešerší 240 kopií cizích rešerší a 113 kopií
rešerší vypracovaných v ORR

Průzkuffi zá :mů a požadavků náv Stěvníků studo-rny pro statis
tické účely byl prov0děn průbě~ně

Zpráva 0 plnění úkolu Ststptické šetření využívání sekund~r

ních fondů za 1'.1973 bylE vypracována a odevzdana ke dni
31.3.1974

Byl proveden bibliografický rozbor 4 dO~~IEntečních a
informačních zpravodajů z ob\lru elektrotechniky z hlediska
skladby doku entovaných česopisů .

86 - odbor s)eciálních fondů

1 Funkce ústřední evidence ~s. výz uúmých zpráv s Jisertací
byla zajistěne v souladu se směrnicí F~TIR č. 2/1973.
Postupný přechod na nový způsob evidence dokFzují stEtis
ti cká data :
583 doólých informačních zuzn~illů podle metodiky cit~vané

směrnice, 1.741 záznawů podle předchozího postupu. Při

přechodném období byl informační fond doplnovSn dále i
vyprac váním inforill2čních zázn8~ů podle r~zných informač

ních zdrojů. Tí~t způsobem byln zprs2ováno 335 čs. diser
tací a 2.750 zahraničních 7ýzkuwných zpráv,

Při metodickém řízení pracovišt VTEI bylo kro ě Jsobních
onzultscí dé.ino k dispozlci 631 znění "Smčrnice č. 2/73

Pi. TIR", 304 inforillačních brožur "Evidence výzkumI1ých zpriv
a obhájených disertací", 962 "Pokynů pro 7.ápis ú::1ajů"

a 30.040 no~Jch forillulářů

2 Byl zabezpečen chod Ústřední evidence přel:ladů (T.Í.8P) na
samočinném počítači DATAS ~ D 22. Vzhledem k předcházejí

címu poklesu hlá~ení překladů do ÚEP se brhem 1'0 u 1974
prováděly kontroly v různých organizacích 8 podnicích Č~SR,
(té~ agentury PKO, RAPID, ~\"OK .? td. ), při 1 t~rých byl po d
chycen velký počet podniků a ostatních organizací, které
dosud povinnost hlášení překledů do rr.sp neplnily. Výsledek
se projevil ve zVjT~eném poVtu hlášených i hotových překladů.
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Po čet došlých hlášenek za rok 1974 - -Ll. :_59
za rok 1973 - 10o~~~~

Počet došlých h tových pře ladů

včetně kopií za r k 1974 - 8 .. )Oe)
za rok 1973 - 7,)7,

POL byl zpra COVé,V C:D previdelnč o S {luz '\.7 :'řed~ vání do
výroby, zaviněný výpočetním střediskem T':1'I. b:,1 do konce
roku vyro vnán.

/

Do UTZ bylo předáno ke zprecování na 16 lim film
9.581 kopií překladů.

Pro MCVTI v I'.:oskvě bylo cdevzd' no celkem lOg zá7...'J.e:::l~

o překladech z těžkodostupných jazyků. 7 r ce 1974 pokra
čovala spolupráce s lICVTI v lv~oskvě na pÍ'::')-:'Dvě zAvedení
jednotného specializovaného systému přek~2dů ~ odborné
literatury v rámci členských zemí Y01TI

3 Do "Celostátního fondu pokrokových metod p:'áce a nových
technologií z ČSSR" založeno 879 záznamů. Snížení počtu
proti plánu (1.·200) bylo způsobeno tim, že SNTL omezil
rozsah periodika "Průmyslové informsce"

4 D tisku byla, devzdána všechna čísla periodika "Průmys

lové informace" a "Te tického rejstříku 1973 11

5 Do bulletinu "Vědec é přístroje - RVHP" bylo odesláno
v češtině a ruštině 36 popisů vědeckých přistrojů

vyvinutých v ČSSR.

Pro potřeby redakcí členských států RVHP byl vypracován
návrh metodických pokynů zpracování přís~ěvků, Te spolu
práci s FMTIR a Zahraniční knihou byla zejiětěna distribu
,ce tohoto bulletinu v ČSSR

6 Bylo vyřízeno 43 ústních a 15 písemných čo~azů na nové
te chno logi e.

-----_.~~

21
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4. Přehled publika čn:Lj~inn9sti

4.1 ~ydané p blikac~

4.11 .Qas pisy
1. Bioliografické přehledy v oblasti technickéh

knihovnictví a VTEI.

č'_ J/73

č.4/73

čo5/7J

č.6/73

č.l/74

Č. 2/74

498 zázn.
4~8 zázn.
rejstříky

rejstřík KVllC

493 zázn.

497 zázn.

2. Czechoslovak Scientific 'and Technical Periodicals- .
Cnntents.
10x ročně, náklad 350, zdarma

č.9/73 235 str. 92 zázn. -

č .10/73 247 str. 94 zázn~

č.l/74 197 str. 82 zázn.

č.2/74 131 str. 64 zázn.

č.3/74 151 str. 76 zázn.

č.4/74 176 stro 86 zázn.

č.5/74 146 str. 76 zázn.

č.6/74 171 str. 83 zázn.

č.7/74 189 str. 78 zázn.

č.8/74 206 str < 85 zázn.

č.9/74 153 str. 7-6 zázn.

č.10/74 184 str o 6"9 zázn.

3~ PrŮIDyslnvé informace
6x ročně, náklad 1.250, předplatné Kčs 150,--

č.l/74 128 str. 143 zázn.

č.2/74 128 str. 135 zÁzn.
č.3/74 128 str. 126 zázn.

č.4/74 128 str. 123 zázn.
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4. Překlady z odborné li teratury

12x rnčně, náklad l.000, předplatné Kčs 300.--

č. 11/12/73

č. 1/74 175 str. 750 zazn .

Č. 2/74 175 str. . 750 zázn.

ČO 3/74 173 str. 740 zázn"

Č. 4/74 173 str" 740 zázn.

č. 5/74 167 str. 725 zázn.

Čo 6/74 173 str. 740 zázno

Č. 7/74 173 str. 740 zázn.

Č. 8/74 173 str. 740 zázn.

č. 9/74 170 str. 735 zázno

č.10/74 , 158 str. 690 zázn.

5. Přírůstky zahraniční technické li teratury

Náklad 450, roc.předplatné Kčs 96.--

č. 1/74 82 str. 924 zázn.

č. 2/74 77 str. 874 zázn.

Čo 3/74 67 str. 763 zázn.

č. 4/74 91 str. 1.103 zázn.

č. 5/74 96 str. l. 650 zázn.

č. 6/74 91 str. l.123 zázn.

č. 7/74 67 str. 763 zázn.

č. 8/74 89 str. 1.059 zázn.

č. 9/74 83 str. 914 zázn.

č.10/74 85 str. 918 zázn.

č.ll/74 1D6 str. 1.107 zázn.

č.12/74 152 str. rejstříky
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.Kčs

4.12 Publik8ce na pokračováni

1. MetGdické letáky

Náklad 1.800, předplatné ~čs 50.--

č.10l Voráček, -Jos. : Tvorba tezauru v českém

jazyce. 51 s.

č.102 Nnvák,Josef : Doplňováni fondu v tech
nických knihovnách

č.103 Thannabauer,V. : Interaktivni infor ač-

ni systémy. 45 s.

č,l04 Kraus, Jiři : Přir zený jazyk v informač

nich systémech. 40 s.

č.105 Kovář,Blah. : Obsahová analýza dokumentu
44 s.

fr

fr

fr

"

10.--

7.--

9.--

9.--

9.--
č.106 Wicsenberger,~van Vytvářeni profilů

uživatelů odborných
informaci. 57 s. ,. ll. --

7.50

8.50fr

Kčs

Kčs 25.--

Unitermy a unitormové
kartotéky. 67 s_ ..

Přispěvek k profesio
gramu informačniho pra- .
covnika-specialisty
v energetice. 39 s.

Organi za fu i modelováni
v informačni soustavě.

~J S., 3 přil.

Furmánek,Václav-Ilavská Helena:
Průhledová list~ovnice V8 spole
čeGských vědách. 45 s.

č. 4/74

č. 2/74 Natějková,Eva

č. 3/74 Blahota,Jiři

2. Výměna zkušenosti

Náklad 650, předplatné

č. 1/74 Těšit~l,Alois

Kčs 13.-

Kčs 13 0--

3. Seznam pibliografii technické literatury a rešerši
zpracovaných v( státnich tech~ickÝch a státnich
vědecký~ knihovnách

Náklad 450

Za l.pol. 1973 73 str. 353 zázn.

Za l.pol. 1974 74 str. 332 zázn.



4.13

4.131
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Monografie

S npis..y a bibliografie

1. Technické diBertace ve státních technických a státních

vědeckých knihovnách 1971. Zprac. Ing.A.Lísková,

náklad 250,' cena obou svazků Kčs 54.--.

l.část Abecední s upis disertací 214 str.' 1.650 zázn.

2.část - Rejstříky 120 str.

2. Sezna . odborných zahraničních a československých čas0

pisů obj~dnaných ; docházejících do DVTEI-STK v r o 1973

a nbjednaných na r01: 1974. Zprac. J.Váša o. .
283 str., 4.603 zázn., náklad 300, cena Kčs 46.--.

3. Vědecké konstruování. Zprac~ A.Jeřábek.

1.083 ~ázn~, náklad 450, cena Kčs 40.--

4. ~ žární bezpečnost staveb II. Zprac. A.Jeřábek.

91 str., 372 zázn., náklad 450, cena Kčs 15.--

5. Konstruktér a informace. Z_~r~c. J.iileisternvá.

60 str., 296.zázno, náklad 300, cena Kčs 11.--

6. Způsoby vtroby~ zpracování a výroby polyuretan vtch

pěn. Zprac. Ing.A.Lísková, 112 str., 548 zázn.,

náklad 250, cena Kčs 19.--

4.132 Učební texty.

~imarek,~liroslav Průmyslová právní ochrana
a patentové informace. 86 s. Kčs 15.--

4.133 Jiné neperiodické Eublikace

Výtah z IIDT pro klasifikaci a ukládání FL. Náklad 100 kusů,

330 str.-



262 s., 1,397 zázn.

147 s.
do výroby 29.12~1974
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4.2 Publikece v tisku

4.21 Časopisy

1. Přírůstky zahraniční technické literatu~

Zprac. J.Vávrc~áo 12x I~čně, náklad 45C, př3d~latl é

Kčs 960--

č. 1/75 84 s, 1.004 zázno do výroby 29.11.1974

č. 2/75 88 s. 10085 zázn. do výrrby 2901201974

2. PrŮffiyslnvé informace

5/74, 6/74, Tematorejstřík 1974, 1/75

3. Překlady z odborné literaturx

11/74, 12/74

Pozn. : čís. 1/75 zpracováno počítačem, bude předáno

do výroby 10.1.1975

4.22 Monografie

1. Technické disertace ve státních-tech.~n~i~o=~~ý~c~h__a~s~t~á~t~n_í~c~h

vpdeckých knihovnách v r. 1973. I. a II. část.

Zprac. IngoA~Lísková, nák18d 250.

1.část - Abecední soupis disertací.

2.část - Rejstříky



5e> St~!istickL~kazatele

5.1 P-ri ární fc·n r0'
a) Přírůstek a stav základníh0 fondu

---
Stav Přírůstek ~3tav % stavu
1973 1974 1.974 1974

--- ~-_.---

Knihy 368,,440 18 .. 364 3G6.: 804 30.3
seriálové publikace 88.711 4.771 93,,482 '703
časopisy 192.860 8.012 2CG~872 15.7
mikrofilmy 17.828 912 18 740 --_.-1..:...2.-_____--
c e 1 k e m 66'1'.839 32.059 6990898 54.8
úbytek 942 260 1 .. 202 0.09
Stav na konci roku 666.897 31. 799 6980695 54,7

~-----

r:Fond firem~í literatury
počet jednotek 526.140
z toho počet titulů 266.546
adresáře 432
tituly firemních časopisů 523

cel k e m fir.liter. 527.095

- 26.485
- 28.274

38
350

- 26.873

499 0 655
238 .. 272

194
173

500.222

39~1

18.7
0.03
0.01

39 2
•

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

Ostatní _Drimární . food,;y

archi v rešerší 19. 707 353 :'=0.06') 1.6
archi v překladů - kopie 11.075 11.075 0.9
archi v překladů - mikrof:.:;'35.605 8.981 44.586 305
spec. fond

o výst. knihoven 2.420 98 2 518 0.2

c e 1 k e m 68.807 9.432 78,.239 6.1
----- ----

Celkový rozsah přirůst. ±
a stav fondů 1,2620799 14.358 1 1 277,15'( 100.-

~ včetně úbyt~u firemní literatury

b) ~ fo~dů v příručních knihovnách
Neperi~dická literatura
Velká studovna - PK ..... 0 ••••• 2.989

- svripta •....• 813
- výstavka ncvin~k 10250

.:Qasopisy
Velká studovna - voln~ příst. fond 1.962

- výstavka nových
čísel vyQr~tit. 2.866

Studovna ÚDF - refer.~asopisy 111
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5.1 c) Finanční hodnota základníh fondu

Stav k 31.12.1973 Kčs 36,755.008.34
Přírůstek

Knihy a seriálrvé publikac 1,819.022.06
časopisy 3, 104. 759 . 70
mikrofilmy 63.770.19

přírůstek celkem Kčs 4,987.551.95

Stav 1973 + přírůstek 1974 Kčs 41,742.560029
úbytek ll. 408.39

Stav k 31.12.1974 Kčs 41,731.151.,90
=================================================

5 .. 1 d) Finanční hodnota

Přírůstek :

Hodnota kniž. a
seriál. lit. v Kčs

přírůstku a ekvivalentu mezinár.výměny

Ekvi valent :

x 244.239.- Hodnota nakoupených
xx 488.478.- publikací v Kčs 243.158.--

Hodnota časopis. x 277.000.- Hodnota publikací
lit. v Kčs xx 554.000.- ÚVTEI 63.137.--

Celkem v Kčs x 521.239.--
xxl042.478.-- Celkem v Kčs 306.295.--

x Při přepočtu 1 US $ = Kčs 15.- (výměnná hodnota přírůstků)
xx Při přepočtu 1 US $ = Kčs 30.- (nákupní hodnota pří2<istku)

5.1 e) Skladba Eřírůstku neperiodické a seriálové li teratury

podle původu a Qodle způsobu nabyti - svazky

pov.výt. nákup dary výměna celkem %

ČSSR 2.535 30287 1. 794 x 7.616 41. 47

SSSR x 2 .. 043 36 1. 222 3.301 17.98

ZTS x 762 18 575 1. 355 7.38

KS x 2.054 762 3.276 6.092 33.17

celkGm 2.535 8.146 2.610 5.073 18.364

% 13.80 44.36 14.21 27.63 100. --
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f) Skladba přírůstků ti tu~ů _f-?f)du firemní 1: Lt"eratur..,y.

g) Skladba odebíraE~h časopisů ročníku 1974~Dodle z~ůsobu

nabytí a podle původu

Po v" výt. nákup· dary výměna celkem %

C:SSR'

SSSR

ZTS

KS

cel k e m

%
včetně duplikátů

166

166

3.23

319
+385

. 615
+ 87

5'49
+ '25

2.132
+ 145

3'.615
+ 642

70.14

415
+531

19
+235

4

77
+ 1

515
+767

9.99

113
+ 6

192
+ 5

553
+ 9

858
+ 20

16.64

900 17.45
+916 dupL

747 14.50
+ 328 dupl ..
, 745 14.45
+ 30 dupl.

2.762 53.60
+155 dupL

5.154 100.--
+1.429 duplo

100 •._-
6.583

===================~=====--======================================

5.2 Sekundární.foildy
a) Katalogy základního fondu

Tknihy, časopisy, mikrofilmy)

1973
1,8840651

Přírůstek 1974
lJ5.752 1,990.403

b) Katalogy firemní literatury
Katalog abecední -

po če t lí stků
Katalog systemat.

počet lístků

1973 úbytek'

222.538 -390274

446.726 780548

1974

184·914
368.178



c) Souborné katalogy

Jmenný

Systematický

- 25 -

Stav Přírůst~k Stav
~ ~ v--,r::......:-.1-'9::.-7'-'3=- ~y_~ .. ) g 7 ~- _

148.500 1480500
_)::..:r9:......,:•.-=:3c..:::...9....::..6 7'-.-..:.0...=.0....:...0 __"§§_?J.3..&.. _

207.896 7.000 214.896

d) Biblicgrafické kartoték~_0_.
"-- -_._- - . Stav Přírůstek Stav
_~~ ~v.....;r=-.:....,1=.9:::...7"-.:3::...-- 197 4.__~._"'y~19~_

2,299.168 136.991 2,436.159
745.819 85.358 831.177

__-:....44...:...:.-.8;:..4.:...,:8=--__--:..4.:..•.0=...:5::..;:3::---_.:.--[,;-8. 90_1 _
3.172.755 - 231.425 3;404.180

Literatura o tech.knih.
a VTEI ..
-kart. jmenná
-kart. věcná

Ústř.dokwn.fond
-kart. čs. záznamů

-Enginecring Index

Ústř.kartotéka rešerší

e) Ústřední evidence

Výzk. zprávy
z toho domácí
/ v v oUstr.evid.prekladu
~lístkové kartotéky
-magn.pásky

23.035
59.885

330128
11.536

237.445
54.988

325.561

1. 850
3.173

5.074
2.324

10.717
15.791

24.885
63.058

38.202
13.860

237·445
65.705

341. 352

f) Fond nových technologií

39.656

g) Služetní pomůcky (nezapočítávají

evidence seriálů

v akv.knih 618
evidence seriálů

v mezin. výměně 1.255
evidence sbírek

ve jm.popisu 978
heslář ve věc.popisu

knih 84.986
abc rejstřík ~IDT

ve věc.pop. 15.259

879 40.535

se d součtu sek-:-nd. fondů)

18 636

9 10264

36 1.014

558 85.544

167 15,426
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5.3 Poskytované služby

a) Skladba výpůjček ze základního fondu

Osobní mima knihovnu
Osobní prezenční

eziknihovní
Do zahraní čí
Interní krátkodobé
Interní dlouhodobé
Oběh časopisů (počet tito 1.858)
Časopisy pro přír.fondy

(po č. li t. 1.899)
cel k e m

Počet

148.418
237.784
18.447

31
2.390
1.819

36.053

27.113
472.055

%
31 .. 4
50.86
3.9
0.01
0.5
0.4
7.6

5.7

Výpůjčky ze základníhn fond~ představují 71.3 % všech
výpůjček.

b) Skladba výpůjček z fondu FL

505 5 %
8.886 .100 %

Terna ti cké řady

Individuální výpůjčky ~

z toho: osobní 5.153
z rešerší 1. 520
z výstav 1.550
vyž"ze zahr. 153
adresní dle
signatur

58 %
17 %
18 %

2 %

Počet

181.547
8.886

190.433

%

95.
5 .-

100.-

Výpůjčky z fondu firemní literatury představují 28.7 %
všech výpůjček.

Celkový počet výpůjček z primárních fondů STK : 662.488
========--=-=====================================~=======

c) SklEdba v~půjček z
Pro interní služby
Pro foto
Ze zahrani čí
Pro zahrani čí

celkem

jiných knihoven

117 2.5 %
109 2r3 %

4 .. 387 94.4 %
31 0.8 %

4. 644 100. - %
==-=-================-=-================

d) Skladba reprodukčních služeb

Objednávky zákazníků ČSSR
Pro zahrani čí
celkem

- Qočet

16.143
254

16.397

zakázek

98.5 %
1.5%

100.- %
===============================================

e) Pohotovostní repr dukční služba - ?očet stran
cca 100 .000
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f) Počet evidovaných čtenářů

Jednotli vci
Kolektivů

celkem

1974
12.487

320
12.807

97.5
2 c 5 -.

1000-
==================- ===== = ========================

g) Počet návštěvníků

knihovna včcstudnvny

prim. fondů
studovna ÚDF
fond firemní literv
cel k e m

147.789 97.7 %
1.985 1.3 %

....---_1_,21_6 ~_~1._._0--,--%~

1510320 1000- %
=================-=--===================~=========-=====

h) Počet odběratelů tematických řad firemní literat~

304
průměrný počet odběratelů

na jednu řadu •.••. o... o... o..

388
ll]

107
8

i) Podané inf rmace v počtu jedn tlivých požadavků

Konzultace metodického odd.

Rešerše ze sekund. fondů
Rešerše z fondu firolit. :úspěšné

:negat.

Celkem rešerše ~ G e _ o o .... o o o o .... o • 228

Ústní informace

a) primární fondy: služby čtenářům 250258
: firemní literatura 939

/

b) sekund. fondy UDF a bibliografie 1.985
ústŤo evid. VZ+D 166
ústř.evid.překl. 420
fond nových techn. 43

Celkem ústní informace 000.0 .. -'.00 28"811
======-=--

Písemné informace
a) primární fondy služoy čtenářům 609

fire~lí literatura 536

b). sekund. fondy ÚDF a bi bliogr. 64
ús tř. evid. VZ+D 82
ústř.evid.překl. 388
fond nových technolo 15

Celkem písemné informace. O""' o.•.. 1.694
=======

Celkem informace •. oo •••• o •••• c •• " 31.121
============================================



Počet %
záznamů

15.239 1. 21

155.370 12.30

6.407 0.51

940 462 7053
71.382 5.69

4.839 0038

29,,399 2.34

149.941 11.95

236.178 18.82

42~ 911 3.42

63.869 9.09

46.112 3.68

70.986 5.65

44.585 3.55
81.175 6.47

10.944 0.87

'44.602 3.55
10.655 0.85

26.978 2.15

23.824 1. 90

21.193 1. 69

4.067 ~'. 32

1,2550118 100.--

6. Tematická skladba fondů a služeb
a) Percentuální zastoupení oborů zakládaných v ÚDF do českých

kartoték.

Celkový p~čet záznamů
===============================---==============================
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Obr

Knihovnictví VTEI

Ekonomie
Hatematika, astronomie, geodezie

Fyzika

Chemie
Lékařství

Technický rozvoj

Energetika - elektro

Strojírenství (kromě 621.3)

H rnictví
Inženýr. stavitelství
~~chnika d pravních pr středků

Chem~ techn logie (kromě silikátů 666)

Průmysl silikátů

r etalurgie
Textilní průmysl

Kaučuk a plastické hlílOty

Přesná mechanika

Počítače

Stevebni ctví
Archi tektura
Film
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b) Tématická skladba výpůjček firemní literatury

Téma Počct %
výpůj ček

1 Kn'iho vni ctví 35 0.02

2 Lékařství, bezpečnost pr{ e, 8.392 4.51
hygiena

3 Přesná mechanika, měř.přístroje, 37.160 19.51
labor. zař.

srnvnání %
1973 : 1974

+ 0:01

0 0 17

0.28

0.58

0.03

0.23

0080

+ 0.18

+ 0.19

+ 0..36

+ 0.13

13"102 6.88

32.074 16.84

42.026 22.02

ll. 822 6.52

6.108 3020

1.919 1.00

5.748 3.00

100766 5.64

10.828 5.69

102 0.05

1.084 0.56

6.784 3.56

2.483 1.00

5 Slaboproudá elektr0technika,
elek tronika

4 Energetika a silnoproudá eléktro
te'chnika

7 D0prava a dopravní prostředky

8 Metalurgie

9 Průmysl silikátů

6 Strojírenství

13 Po.lygrafi e

12 Výpočetní technika

10 Chemi cká te chno logi e
-~~-----------------~---~

II Pr'ŮIDysl kaučuku a plast.hm t

~---~---~----------------'-------'-----

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

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

190.433 100.00

c) Tematické řady vÝzkumných zpráva disertací nebyly

v roce 1974 vydávány.
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d) Tematická skladba záznamů zveřejněných v bulletinu
Překlady z odborné literetury v r009 1974

Tematické řady

Ol Technika všeob.
02 Geol gie

03 l\: etalurgie

04 Strojírenstvi

05 Energe tika

06 Elektrotechnika

07 D prava

08 Stavebnictví

09 Chemická výroba

10 Průmysl silikátů

II Plastické hmoty

12 Org. a výp. technika

13 Zdravotní technika

14 Zemědělství

15 Po~ravinářstvi

16 Technika obchodu

17 Techn. polY6rafie
18 Astron8U tika

19 sděl. prostředky

20 Průmysl a řemesla

21 Ma terna tika

22 Fyzika

23 Chemie

24 Ost. příro vědy

25 Kyberne tika
26 Informatika

27 Ekonomika

28 ~kolství

29 Fi 10 sofie

30 Společenské vědy

99 Ostatní

1974

Čís.ll/12 1973 - 10/1974

1. 308

499
1.519

761

271

457
378
418

178

300

320

296

439

723

527
223
158

4
21

735
66 .

339
9$

78

3
10

1.172

444
130

54
96

120023

Celkem
%

10.88

4.15
12.63

6.33

2.25
3.81

3.15

3.48
1048

2.50

2066

2046

3065
6.01

4.38
1.86

1.31
0",03

0017

6.11

0.55

2<>82
0.80

0.65
0.02

0.09

9.75
3.69
1008

0.45
0.80

100. --

Bulletin POL čís. II a 12/74 nevyšel v roce 1974
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e) Teúatická skladba záznamů zveřejněných v r ~iodiku

Průmyslové informace 1974
------------------------_.-._~

Tematické ~ddíly
Po čet zveřo

záznamů

n~

.... ' .... - ,
C'
/~

D-rl' 1 inform.
Púv~ Přev~.

32
6

13
46
46
47
32

lS

53
20

10

17
20

7
10

22

26
24

33

57
2~

15

14

20

25

21

19
25

28

12

36
20

795

3

2

9

5

2

3

2

3
3

4

4

2

1

6

1

7
1

3
1

1

1

84

10

10

3.98
0.68

~,71

6.25
5.,8

5.57
3.98

1.37
1. 93
2.28

0.91

1082

2050
3.3J
3.07
4.21

6.94
?84

1. 71
1082

7.17
2.28

:.? 39
3.64
2050

2.50

2096
J.30
1. 37
5.23
2,28

100 0 00

15

12

17
20

8

16

22

29
27
T,·

61

25

21

32
22

22

26

29
12

46
20

15
16

63
20

35
6

15
55
51
49
35

879

10 Průffiysl všeobecně

II Podnikové hospodářství

12 Konstruování

13 Konstrukční díly

14 Konstrukční materiál

15 Technická kontrola a měř.

16 Strojotechnologovšeob.

17 Metalurgie všeobecně

18 Výroba odlitků, slévo

19 Metalurgie spojovo a
řezání kovů

20 Mechan.dělení a úprava
polo tovarů

21 Výr. a údržba nář.všeob.

22 Třískové obráb.kovů

23 Elektr. a chem.obrábění

24 Zpracování nekovových
polotovarů

25 Tváření zastudena

26 Výroba ozub. a drážkování

27 Výroba závit. dílů

28 Montáž a spojov.dílů

29 Elektrotechn .. výroba

30 Jednoúčelové technologie

31 Povrchová úprava a ochr.

32 Zajišt. provoz všeob.

33 Podnik.dopr.vše0~ecně

34 Podnik. energetika vjeob.

35 Energ.stroje a zařízo

jednotlivě

36 Motory a hnací jednotky

37 Prostředky dálko dopravy

38 Zaříz. pro spec. obory práce

39 Od vě tv. výro b. za ří zení

40 Přístrojová technika

41 Automatizační prostředky

,-----~-~------

Cel k e m
----======-=-=====-=-======================~====================---
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