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l~ Zhodnocen] h;~~lch směrů činn~8ti v r._1975

Činno~t úseku ó ÚVTEI - St'tní technick8 knihovny se

v roce 1975 tak jako v předcházejících letech 5. PLP r~Zl

víjela ve třech zpkladních směrech :

1. k zajišt(,;ní funkce ústřední te hnické knihcvny ČSSR

v oblasti knihovnické, bibliografické, inforIT8éní i

metodické činnosti

2. k zajištění rozvojových úkolů celostátního a mezinárod

níh~ charakteru

J. k zajištění pc.dmínek pro činnost knihovny při stoupajících

nárocích, zejména nárocích na skladové plochy.

Knihovna plnila úkoly vytvéření a využív?ní fondu rimár

ních a sekunderních informačních pramenů s d,ol.razem n8 prameny

speciální, vykonávala funkci bibliografického stVediska pro

technickou literaturu a metodickéhn pracoviště pro sít tech

nick'ch kn'ihoven a ro reci s technickou literaturou v celé

SOUL tavě knihoven.

Nejzávažnějším úkolem knihovny bylo řešení dílčího úkolu

P 18-121-002.07 Automatizovaný systém primárních fonc1ú vědec

ké a technické literatury. Obsahem ř~šení byly projekční

práce na hlavních subsystémech tvorby primární h fondl a

jejich retrospektivního zpracovÁní, sDojeného s rov2děním

gen~rální invent'rní revize. Byl dokončen experiment statis

tických analýz skladby fondu a jeho obratu a zahájen proje .ční

prÁce na automatizované evidenci uživatelů. ýsledk řešení

byly úspěšně obhejeny na z8vřrečné opcnentuře DÚ za 1.197J

1975.

Ve výstavbě de ~zitních skladů byly úspěšně dořešeny

všechny rozhoc1ují í problémy spojen6 se získáním dodavatelů,

subdodavatelů a materiálu a byly dokončeny veškeré projekční

ráce, takže se strany investora by~y vytvořeny vše hny potřeb

né podmínky k dalšímu úsp{šnému pr{běhu výstavbv a okončení

dvou objektů v r. 1976. V r.1975 byl dokončen a nfedÁn do uží

vání l.objekt - pomocný sklad Lhota a objekt Písni e II je

dok~~čen v hrubé stavbě včetně z~střešení tak, že zimního

nbdobí může dodavatel využít pro \~itřní dokončovací práce.
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V oblasti metodické a výchovné činnosti probíhal prmí

ověř0vací běh nového typu třísemestr~vého pomaturitního studia

informačních pracovníků, schvéleného ministerstvem školství.

Nové osnovy a učební plán st~dia se osvřdčily, o čemž V00čí

trvale vysoký zájem o tento typ studia v scustavě VTEI.

Stále stoupající nároky na kvantitu i kvalitu pr'ce klade

na pracovníky úseku plnění ~unkce vyčleněného národního orgpnu

pro mezinárodní specializované informační systémy (MSIS) :

- výzkumných zpráv a disertací člensl~ch zemí (VZD)

- výzkumných zpr'v a disertací ne členských zemí R~qp

- průmyslových katalogů

- automatizované služby re~istrace periodik (ASRPI)

- mezinárodní informační služby vXdeckotechnických

překladů

V r.1975 byl splněn úkol zvýšení p~čtu vstupních informací

pro systém VZD člensk~ch zemí, úkol účasti na experimentu

automatiz~vaného zpracování informací e prŮIDyslorjch katalo

zích a úkol zpracování vstupních údajů o čs.periodikách

pro systém ISDS, jehl?ž re:'ionDlním členem je ASRPI.

Pro získání informací ze soustavy VTEI pro mezinárodní

specializovaný informační systém VZD byla dále rozvíjena

funkce ústřední evié1ence výzkumných zpráv a obhájených diser

tací, kde se spoluprací s ODIS podařil~ vytvořit předpoklady

pro funkci evioence ve všech hlavních resertech s výjimkou

federálních ministerstev těžkéhe a všeobecného strojírenství.

Zajištění přísunu českých firemních publikací pre MSIS

prt,myslových katAlogů bylo řešen navázáním slolupréce s tisko

vými a pr0pagačními odbory res~rtů, generálních ředitelství

a pooniků z3hraničního obchoou. Navázané kontakty budou nadále

prohlubovény a rozvíjeny tak, aby přísun firemních publikaoí

čs. pr,O'myslových p0dniků získal trvalý a systematický c.1arakter.

Úspěšn~ byla zajištěna i mezinárodní spolupráce nVHP
v informacích o unikátních přístrejích, jejichž získDvání

v ČSSR vyžaduje mimořádné 0silí a iniciativu.

Splnění úkolu ověření metody propagace výrobktJ. čs. nr,o'm' slu

vydáním publikace Inforum 75 mřlc až nečekaně kladný ohlas

u uživatelů z řad výzkumných, vývojových a technicK7ch pracov

níků, což zavazuje úsek k 0alšímu prohlubovÁní této kvalita

tivně nové činnosti.
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~imo p~.ěni uvedených "menovitých 0k0l~ byla v plném

rozsahu zEjištěna veškerá činnost spojená s t orbou a využi

vánim pr1_nárních, sekundárnich a spe iálnich fcnd0, která

tvoři podstatnou část n8plně činnosti knih vn . Všechny ~ta

noven~ ukazatele byly dodrženy a v řadě připadů přek očeny.

Ve své funkci ústředni knihovny sitě technických knihoven

se 3TK podílela na zajištění činnosti Komise pro tvorbu a

využív 0ni zdroj' VTEI Rady VTEI FMTIR, ktern rovnšž splnila

0koly roku 1975 úspěš~ě, a na zpracov~ni materiá10 a organi

zaci 4.celostátni konference informačních pracovníků, k0e bvl

pVednesen referát n tvorbě a využíváni informačnich fon~~,

zpracovaný STK.
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z t oh o

80.136 jednotek

25.543 sv.knižní a čase .liter.
46.335 .ednotek firemní liter2t.

8.258 ostatní (rešerše, překlady

aj. )

§_~~~fonou-Ea ~cnc.i.I_C'kY.. :1,357.293 jednotek
z toho 724.239 sv.knižní a č8snp.liter.

546.557 jednotek firemní literat.

86.497 ostatní

Lčet_~gebj~ných čas.2pisů

z t~ho

6.018 titulů

1.055 duplikátů

F~čet zázna~ů v sekuE~8r0ích fondech: 6,257.766
z t0h 2,060.289 katalogy

zákl.fondu
knihovny

3,238.571 ústřední

dckum.fond

958.906 ostatní

Celko~_Q9čet ~~X

z toh0,
647.273
438.374 knih a časop.

208.899 fireLmí' liter.

145.029
P9čet podaných_.inf-L~ j v. P~<2Ě.!'u po~adavkl\
É'0čet_Tí~~ných_Q~ dnávek n? reprodukce :

Počet_~tí P~~Qt~~ost~~ reprografick~ služb~

33.355
15.547
: cca 110.000
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v ,

Clslo
úk:>lu

-._-_._-- -- " - -- _..

Str~čná ch~ Bkteris~ika plnění íko~u a jeho dílčích

částí

.~-~ --- . -- -- -.-

RC'zvoj ('vé úk01y l:n ihov.~

1 V r .1975 byly v "kolu P 18-121-002-07 "Automatizovaný
systém prim:rní h fr~d~ v~decké a technické literatury

ve Státní tpchni ,ké knih!),měll vyřešeny tyto etRpy :

- pr()jektová úlc:ha subsystému etrospektivl'"dho z racQ~rání

základního fondu
- technický projekt subsystému retrospektivníh,:, zpra ov~ní

základníh(~ fendu

- tYDOV8 metodická instrukce pro tvorbu z'znamu v subsystó

mu základního fondu STK
projektová ú10ha subsystému zpra ovéní z'kladního

fondu STK
- prnjektová úl~hb subsystému evidence čten~ř0

- přepracovtní a vyladěni pr0~am~ stat. zpracov8ní

sKIRdby fandu a výpůjček ; závČ'rečný výstup experimentu

v část i r (:Z or skladby fcndll

- zpracování nrovozní verze statistického čísla pro

etapu od 1.1.1976 do zahájení strojního zpra ov~ní

fondu
- schválení prrw zní verze signatury knih a vázaných

č.3sopisú, sestavení rrJ.",nelcwéh') souboru záznGnů knih

'a v ti zaný h č B S o i s Ů
/

- zpracovť:ní a vyd.sní mAteriálu IlKod, - tYT)'.l dok 'Dentu".

2 Pro dílčí úkol P 12-121-G02-01 "Projekt a ostupné
zavádění systému informa~ní h 8. tQend ÚTZ II 1 v a[llasti

ústřední evicen e výzkumný h zpr~v a ('bhá'e _ýo~ dio.~-
.-

tací dokJnčen rováděcí projekt -EVZOD. B-l z r ována

první dávka záznamů pro ~01adění programů,
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Stručná charakteristika plnění úkolu a jeho dílčí h
č stí

-------- _.- -' ~--

Čísle'
úkolu

-. -~'---

._---------------~-_._--

J Za~ištování v'sta b dep~zitních sy-ladů úseku (Písnice II,

Lh ta I, II a III) pr0.~íhalo u ·ednotli~j h staveb takto

Písnice II : dQk~nčena hrubá stavba včetně zastřešení,

oPD~lk~n trafo~tanice

Lh0~a I dok~nčeno oplocení pozemku ;

připravenr. betonovéní základů,

zajištěn materiál a d davatel pro trafostanici

Lhota II - pomocný sklad : objekt dokončen a předÁn

do užívání

Lhota III : vyDraCOVpn projekt.

4 Pr0 přípravu výstavby nové budovy (BTKI) bylo povedeno:
"- z racování d\GU verzí stavebníh0 prograwu UVTEI

(minimalizovaná verze a l.etapa)

- řešení disD0zičních, provozních a technolopi ých vazeb

a vc ho0nocení technologických schemat pro pří ravu

stud ie BTK I .

5 Byla zpracovéna první varianta rozboru problematiky

ochrany budov knihoven a knihovních fcnoů a současnĚ"

probíhá zajištování a řešení prl1běžných úkollo. při ochraně

budovy a fondlo, STK.

Oddělení metodiky sítě technických knihoven
.-

1 Byly splněny úkf'ly z plánu solu r ~ce meZl lT TEl a ZIID,

bod II. 1 a me zi ÚVTEI a CI:'JTE bod 12. J, tli. ' čast nG.

třístranném semináři česk~slovensko-polsko-německém

ve dnech 27.-29.5,1975 v Berlíně.

Byl zpracoven a přednesen příspévek na téma "Výběr,

eviclen e a příprava lektor 1°' v mi škoL1írn vZ0ěl '.vání

informačních pr.:1cOvní1.-101.''. Pro hlavní referl-'t l..s.deleg, ce

byly zpracov~ny pen lEldy ,""' středoškolském cl lrimoškolním

vzdělávéní infc~rnačních pra ovníko.

Fr'?' sy:nposium lektorů. info matiky, orgEmizova é ťlCVTJ

v ~~Sl01ě ve dnech 9.-12.12.1975 byl znracovén a pfednesen

přísoěvek "~':Iirn()švolní vzdělévéní informačních pracovníků

v ČSSR".
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Čísln
úkolu
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St.učná c~arP~ eriftik~ plněni ókolu a jeh n dílčích
Vést::

- ~_....--... - _...... -- -- ., ... _ ..... __ .0.- .-~------~'---~-

Bylo r;:."panizúvén, DemJ-tur i tní s~~J ium 11ln'for11ační

systémy") které by10 s:;hvélen("' 'fýnosem ministerstva

školství ČSR Č. 6858/75-211/21.201975. l.semestr studia

byl uvcnčen z/pnč y. 20semest studia byl uk~~čen

zkouškami a byly zajištěny přednášky 3.semestru. Studia

se zúčastní 58 p',slu hačů ze S":lS avy VTBl.

Byl uspořédán 3.běh snecializovaného internátního

kursu IlEdiční činnost v in 0"'.:'mačních stř'ediscích",

kterého se zúčastni10 35 p:sluchačD.

Byl I"Irganizovoo tř'ímĚsíční kurs pro pracovníh.-y tech

nických knihc-ven s účastí 52 posluch ČŮ a b',rl ukončen

závěrečnými zY0uškami.
Soubor odborných u6ehních p0 _~cek hyl dopln~n ~alvími

diap0zitivy. Bvlv z racovpny návrhy diapGzitiv{l k obsa

hové náplni p~maturitníh~ studia.

Učební plány mimcškolního vZ0pláv8ní in!'orlf8čních

pracovník1~, byly koordinovány se státními vf-deckými

knihovnami v Ostravě, Ljberci a Bratisl vě.

2 Sp01upréce na n0rmaliz~ční a uniTikační činnosti byla

zajištěna účastí v normalizační komisi ÚVTEI s připomín

kováním zpsadních materiálů.

13. 3 14.března 1975 byl ve s olupréci s komisí VTEI

Městské rady ČVfS a s ;)cmem. techniky ČVTS v PrDze u'spořá

r3én seminé~ nR téma I'Deskrir-tnrov8 analýza a tvorba

deskriptorll v českém ja7YCe" s účastí 190 pracovníků

z knihovnické a in!'· ."'.:'IJ iač:"lí soustavy.

Šíření nových zkušeností a náv~dů k činn~sti b 10

prováé1ěno prostřec1njctv:.'m metoi'i lcVch edi

a) edi.ce ';~,"etodické let.~.l:y"

_ bylo piipravenc o: nředinr rlo vS~"0b 6 titult1.

b) edice "Výmšna zkuč-'en' ?t-í';
_ b ly pfjDr8veny A p~ d~n do v~roby 4 titul'
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Čísll)
'kolu

Stručná charakteristika nlnč'ní úkC'lu a jeL.o díJ..čír;~

čistí
_______._ _ __ _.. _.....-...-..-_ a __ ~ ..- ~ __. ._ •• _

Tematika pro edice b la stanoven8 p ~le oža~avk~ a o ~on

zult8ci s racovnílry technických knih('ven 8 inf'ormačních

středisek.

Z iniciativy pracovníků o~ ělení byla zor a aniz0véna

rozsáhlá propagační 8kce n- ooběr metooic~'ch edic. Výsled

kem je zvýšení nékladlJ r.·,etodických letfbO, na 2.000,

u Výměny zkušeností na 1.000 výtisků.

3 Informačním střediskům a knihovnsID bylo poskytnuto

408 odborných konzultací na téma : zřizovÁní a zakládání

in~o~IDačních střecisek a knihoven, ncrmovÉní pr~ce, DO isy

prací knihovníků, řízení 8 organizace y~iho ny, zprccovéní

fondů, výklad právních předpis'"1 pro l<.nihovny a '. Bibli 

grafick8 kartotéka byla doplnpna o 1.620 zézna~'o,.

Odbor tvorby fondů

1 Byl zajištřn přírústek zpkl)dního fon~u nri.mÁrních pr8rnenll

v tomto rozsahu :

neperiodická literaturo

plán

plnění

15.000 sv.

16.933 sv. = 112.9 %

4.500 tito

4.000 tito orig.

500 tito dupl.

6.018 tito = 151.5 %

4.963 " orlg. = 120.4 n'
íO

1.055 " dupl. = 210.- ;'C
z toho

periodická literatura

nlán

plnění

z toho

15.000 sv.neper.lit.

15.785 tl " II = 10 .5 ,."

1'-'"

150 tit.časop.

152 fl fl = 100.- c",o

pln>:ní

plán
plnění

2 Bylo zpracováno př'írůstk,O,

věcným poplsem

plén

jmenným poplsem

plán

plnění

15.000 sv.neper.lit.

15.900" II " = 106.- /c'
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Číslo
úkolu

St~učná chara~tcristika . ln~ní . olu a jeho ~ílčích

c;óetí

plán

plnční

[.cco tit.časop.

2.014" I' = 100.1 ':;0

?kvizičně pr 0 vazbu

plán

plnĚní

5.000 tit.zk0mplet.p p riodik

5.016 "= 100.3 cf:

= 102.1 ~l~

periodické a nenerindické

t:

81.000

82.728

Byla zaji~téna tvorba kat810g~

literatury v počtu

plán

3

dbor využív~ní fondů

1 4.koordinační porada o sTJoluDrá i e státními te hnic1-ými

8 v[deckými knihovnami v oblasti využívení fondo b'la

uspořédtna v hošicíc ve dnech 5. a 6.6.1975. Hlavní body

pro@:ramu : ur, ,ence výpůjček nevré ených ve lh,O,té, ikvida~2

ztr6t publikací
l

ochrana užívpní spe i~lních ond~,

využití střední mech;--nizB,ce v ponmínké h knihovny.

2 Využití kni:::ních a čase iseckých fondl°~ STK forrr0u p·-ezenční-.:'l.

osobních, meziknihovní h a meziné 001:.ích výpt1 jček

pl(m 381.000

plnění 438.394 = 115.- %

3 Gener8lní invent6rní reVlze _nnců STK průb~7n~ no ~ačov la

v souladu s p~íkazem '~tředníh ředitele ÚVTEI č. 7/74. Byla

dokončen~ I.eta~a GIR - reVlze historickéhn j:rra on0ů

STK (zkatal )f"i zov/no 95 f'vzických jednotek vzf. n'" ch star' h

knih a vyprncov(n nový inventé ní . ezn?m hjstori kého ,

já~ra fonfů S~K ~ celknvém pov tu 1.09 z~zn3, ~). E la

dokončena faktj ké revize npjst~rší části Tc~du ( ond

do r. 1913 mime histori té jáfro a v8S0 , isy). Crlkem

bylo zrevidové~! 17.286 fyzick' h jednotek, nq které b ly

vypracovpny zkrá ené k~'tRlo?:iz()ční z 'zr..8.Jl'Y ro nov!'" P0r'lZO

vaný lístkový místní seznam. V rám i obsahové nrověr

učebních texttl (skript) bylo n0d hyeno 14.307 fyzí b' ~h

jednr;tek·
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Čisl
úk lu

Stručná charakteristika plnřni úrolu 2 'eho ~ilčich

čésti

-------.-
Odbo~ firemni literatury

1 Byl ziskán a zpracován přir1"Jstek fond,"l československé

a zahranični firernni literatury v celk vém rozcahu

30.392 titulů FL, tj. plnpni pl'nu na 151.9 %.
Navic byle získáno 29.631 duplikátů FL, z nichž 19.034

bylo zařazeno do foncl1"J a ze zhývajic ích bylo 7. 85~ odesléno

s olupracujícím knihr,vnBm v ČSSR a 2.745 partner".m

v rBmci RV"dP.

2 Za ůjčeno bylo celkem 20[.899 jednotek FL, tj. plnGni

plánu na 130.5 %, z toho 199.701 jednotek FL v automatic

kém kolobphu temat ic10jch řad a 9.198 na ind i viduc'lní

požadavky.

UsnořE'-dino celkerr. lC výstav vybraných p
V

ín'lstků FL,

vysta-eno bylo 18.433 publikací.

3 Byly zajištěny předpoklady pro poskytov?ní in~or~ací

o čs. výrobním srrt~mentu ponle vlédního usneseni 174/74

organizovaným budováním fondu čs. firemních publikací.

Dc fondu firemni literatury bylr celkem zís~_áno 8.658

titulů čs. Tiremni literatury, :e to 28,5 % celkového

r0čniho přir1·'stku FL. Získané č . firemní publik, ce jsou

přednostn6 umistovány na propapa~ních m0síčnich výstav

kách FL.

Odbor sekundárnich fondů

1 Funkce NIO ČSSR byla zajištována pro tyto in'~rmačni

systémy :

1.1 Mezinárooni infor~ační systém pro výzk~mné z rť a

disertace členských zemí HCVTI. Bylr, zpracov2no a do

MCVTI zasléno 879 inf. karet v českém a ruskéli znřni.

Pro zkušební přípravu 3utom8tiz0vanéh~· znrE'cov.6ní h ;10

vyplnčno a odesláno 20 nových pracovních listů

.1.2 Systém výzkumných zpr~'v a disertaci nečlenských ze i MCVTI.

Bylo zpracovťino a do :"CVTI z3s1 'no 623 inform8čnich karet.
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Číslo
úkolu

Stručná charakteristika plnění úkolu a jeho dílčích

částí

Inf~~mační služby.

Ja záklBdě pc"lkladů uveřejňovaných T "Referativním

shorniku" a ve sř)rrníku "~\Jaučn()techničes}ije otčet.

stran ne-členov lv1CVTI" byln vyřízeno celkem 135 pcža

davk0 zemí RVHP na čs. VZD.

Pro n8še podniky a instituce bylo získán0 ze zemí R'mp

167 kopií VZD a 52 adres řešitelských org8nizací VZD.

Infcrmace o oošlých VZD jsou zveřejnčny v č. 7/75 a

č. 1/76 periocika "Přírústky zéhraniční technické li te

ratury" jako zvléštní příloha

1.3 Mezinárodní in~ormační systém ASRPI - Automntizov8~~

služba registrace periodik. Za ČSSR v r6mci koordinace

toh to úkolu se SK ČSR, SlTK a J:aticí slovenskou bylo

vypracovt~o, zkontrolov~no a zasléno d0 ~CVTI 553 praCGV

nich listů o čs. perionikách, čímž byl celoroční plén

splněn na 135.- %. Dále bylo vypracováno 372 pracovních

listů o zmC§nách.
Nová verze pravidel ASRPI-3 byla p0orobena připomínkavému

rízení. Porle této nové in3truKce bylo zkurebně vyplnxno

20 PL. Byl proveoen překlad "Pravié1el I8DS" a zc.jištěna

prcvěrka fondu ISDS po(~le instrukce z dCVTI v r",oskvč.

Prov0řený soupis čs. periodik z fondu ISDS ~yl oreslán

do ;,'[oskvy. Pro nprooní centra ISDS bylo vyřízeno

7 O c otazl~~ .

2 Funkce Bibli~gra. ickéh~ střediska pro technickou litera

turu v rémci úknlů vyplývajících z celrsť~tní koordin8oa

bibliografické činn0sti byla plánovitě z jišiovéna

2.1 Ve dnech 9.-10.června 1975 byla v Košicí(h U9 ořpcťna

konrdinační p0rada se SVK a STK pro zajištění metodio

kého řízení a kontroJy plněn~ souborného pl:nu bibli 0

~rafií.

2.p('rsoa se kon81a 10.12.1975 v STK v Pr,ze . .i:1y12 n8 ní

provedena k0ntrola plnění úkolů za rok 1975 ~ projednán

návrh souborného plánu biblio~rafií na rok 1976. Na Z8
klAdě projednané perspektivní téUi'e':ti'ky zami?řené na roz

hodující výzl umné rl. v~,rvojové p ogramy SIP VYDlývající

z perspektiv prvního roku 6. ětiletky a s p:ihlédnutím
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Čís r

úkol':t
Stručná charakteristika plnění úkolů a jeho dílčích

částí
._~ ._------ - _._-- - o

k úkolům ~pracovávaným v oovětvo\ých středis í h VT~I,

ČVTS, D0mů te hniky a SVK byl vy raccv~n souborný plán

technických bibliografií na rok 1976 a s hvelen na kJor

dinační poradě 10.12.1975.

2 ..2 Technické biblioGrafie v počtu 8 titulti určeném souborným

plánem bi liografií technick~ literatury na rok 1975

a zařazené do edičního plánu ÚVTEI byly vypracovány

v daných termínech

3 Ústřední dokumen tačn í fond byl budován jako uni--erzÉlní

celek v návaznosti na fondy odvštVO~ýCtl a obor oV'ícr: inf.

středisek. Rozsah fondu byl zvýšen o 202,~12 z8znamů.

(Plán spln9n na 112,5 %.) F~nd ÚIF je aktual'zovén na

lG let. Byl proveden průzkum zájmů uživatelů s cílem
.i

Drov~řit témati kou a druh~\ou ú lnost a a r tueln0st UDF

for--'0u 'j:ise:nného dotazníku. D\il kence roku b 10 shrornážd~no

2.378 dotazníků. Jejich z racovení buoe proveden~

v l.čtvrtletí 1976.

Referátový fond ÚDF a dokumentační kartotéky byly zpřístup

ňovány ve studovně referi?t.')vých publikací. Studo\Tnu navští

vilo 2.388 návštěvníků, tj. o 20.3 % více než v r.1974.

i3yll"' vyřízen 2.035 bibliegrafických dotaz'·'.

Oborová struktura čs. dokumentační kartotéky byla pr~běžně

sledována a bude přip~avena v novém tabelárním přehledu

v l.čtvrtletí 1976.

~ Na základě píse~ých objednávek výrobní h odniků,

výzkumných ústavů a vysoký h škrl bylo vypracovSno

114 jednorázových rešerší z f ndt STK a z fondů ražskýc

středisek TET s celkovým p~čtem 3.950 záznamů.

8 rešerší bylo negaL.vní h. Plán byl splnč>n na 114. - o;,

Do kartotéky rešerší byl~ zařazeno celkem 2.604 zeznamů,

do archivu rešerší 114 kopií rešerší. Byl~ posk~tnuto

86 písemný h bibliografický h perad.
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.jeho dílčích
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Se učna. charakteris ira plněni úk"llJ
čésti

.--.....------

Číslo
úkolu

Odbor . ec·ální
1 Funkce národníhn infr.rIT'ačního orgánu ~ro ~ezin[rodni

soe ializovený infc.. m8čn:' s Qtém pr·olmyslo~.-ích katal0t.Sů

(M0ISPK) byla z 'ištěna takto :
_ do hlavníh~ crg2nu systému (GPITB-S0SR) byle odesláno

elken 2.620 jednotek čs. fire ní liter~tur ro v' bu

dovfní entralizovaného fondu firemní literatury zení

člen{) ;'·'SVT I
v rtffici exnerimentu řízeného hlav.ar snem systému bylo

zpracov8no 30 vstupní h podkladů prc automatizov8n'

sy tém zprac0v'ní centralizovaného fonou MSISPK DO~ e

jednotné instrukce a z8jišt~no zpracov~ní 20 vstuDních

podkladl: v SlTK
- byla z ji~ ěna účast nA 3. a 4.zased~ní Rady f.SISPK

v březnu a v říj u 1975. Na 4.z8sedfní rad byl předlo

žen rozbor a ha nocení v ČSSR prnve en~ho PY~eri~entu

a použité jednotné in truk e.

2 Byla růb0žně zajištov8na Ústřecní evidence čs. výzkumn' h

z rév a disert8~í na cdklndě směrni e F ~TI~ č. 2/1973.

V pr1"lbi?hu roku došlo 3.8E9 in -P orPl8čních z(zna. tl.

3 Byl zabezpečen chod Ústřední evid8nce pře}'lad'o, ("LTEP) na

saroočinném počí ači DATA SAAB D 22. Počet došl~ h hl~veni 

14.311. Vylouceni dupli it - 790. Počet došlých kopií

hotových překladú - 9.944.
,-Useku vydavatelství byly předévťny po~klo.d, ro Bulletin

POL.

4 V rémci pln~ni funkce n{rodního in-Porračního or~:nu pro

mezin 'rodní spe ializovdný in-eorn~ační s stém v'de Lj h a

technických překladD byla z8jišt~na 0čast na

- zased '~ní Prsc. sl(upiny č. 1 služby I~TERI::JFO.R.=-PEREVOD

v 1',0 kvě (du en 1975)
_ ZE'sed 'ní Pra . sku iny vís.l a Rec - 1IIS v Berl íně

( z ář i 197 5 ) .
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Stručná c~arakteri st ika pln?'ní úkoltl a jeho dílé ín~
částí

Do VCP Moskva bylo z381~no 80 z~zna ~ o :E~la~ech

Z těžko dostupnýc~ j3zyků. 3yly vypracovrny 8 do VCP

zaslány připomínk' k anketě "D0sažení ' ovn ~ rozvoje

nár0dních překl['d;~telský h služeb".

Číslo
úk-::lu

_..-----_...._._. - ---_ ... ~ .. ~--.

-_._~----- --

5 Bylo zaji8těno -ydpv~ní periodika "Prl°~rnyslové inf'ormace"

v~yš18 čísla 1, 2, ]/1975, dosud js u v t'~ku čí . 4, 5,
6/1975 a rejstřík 1974.

6 Úkol afen0y "V·2decké přístroje RVHP" byl splnpn Dodle

pokynú ecakce a FI'1TIR - předsecy stálé pracovni Skll in T

pro v"decké pfistroje při výboru RVHP.

Bylo o08s1pno ]4 kus,:' popisú přistroj'~' pro vě(le lrý v)z"kum

v češtin~ a r štin~ v rnzsa u 100 AS s 53 obr. filohami.

7 Zémšr v dÉvfni nového perio(lika ÚVTEI obsahuji iho in~or

mace n Č • prl"lJnvslové pro~ukci bylo nutné v rO'bf.'h řešení

z1~nit nR vyd 'vÁní neper'úcické publiks e s8hu 'i i in

formace o vynika~icích a oceněných výrobcích (lx ročně).

Ukázkové a n '~orové vvo~ní bylo rozeslÉillo v poctu lG. OC

výtisl~ a mňlo valmi t120ný oh12s.
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- ::"5 -

Přehled pubJil<a~!1í činr.~'2 :i

4.1 ~~aJ2Lp~.bJ.-iJ:.?_t?

4 .11 .~t~S()P~

1. Bi ~li2.f7I'aC)_cké .1'ř~_ledy v
~uihovni0tví a VTEI.-._- ..._" ...... _-

blasti tec.nického'._-- - ... - -- --~--

I

:
I

6x rcčně, náklnrl 6CO, nřer1"1atné Kčs 50.~-

č. 3/74 4S8 ~é~n.

č . 4/74 516 ZgZl1. •

č . 5/74 rejstříky

2. Czechoslovak Scie~tifi~ a~d Technical Perio~icals
- -._...... _ .... - •• ~_. -- -_.~.....-_. _. __ __. • • .... o - __

Contents- ---
10x ročně, nák::La() 250, zda ma

č. 1/75 108 ~tr • 57 zÉlz~.

č. 2/75 218 str. 79 zázn.

č. 3/75 15fl str. 70 zázn.

č. 4/75 148 str. 74 z8zn.

č . 5/75 121 str. 63 zá~n.

č. 6/75 140 str. 65 !;pzn.

č . 7/75 175 str. 77 zťíz~.

č. 8/75 140 str. 75 !;ázn.

3. Pr 11!:'QY s 1 C2Y.€i. inf Qrm..§!;.§
6x ročně, n.élk13 1.J50, před"t)latné Kčs 15C.--

č. 1/75 128 str. 102 zázn.

č. 2/75 128 stl". 123 zá!.~.

č. 3/75 112 str. 129 zpzn.
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4. P}~':_._a~Y..~.2.9p'~~nEi.1 ~..!.-era tury
-- 2x r očn;:; , náklad 1.000 před 1atné Kčs 300.--

č . 11/12/74 zpracovpn0 1974 vydpno 1975

č . 1/75 158 str. 645 zpzn.

č. 2/75 173 str. 740 zpzn.

č. 3/75 170 str. 735 z
, zn.

č. 4/75 170 str. 735 z:zn.

č . 5/75 170 e,tr. 740 z
, zn.

č. 6/75 171 str. 745 z
, zn.

č . 7/75 15S tr. 645 zázn.

č. 8/75 148 str. 630 z2zn.

9/75 170 str. 740 z.9zn.

Č • 10/75 170 str. 735 z8zn.

5 . ~~!' 0\ stf1 __ z&hraníčp i_ te_~bn ~-:-1(é --.,íter~tuTY

:,J pklad 45C, roční předu1atné Kčs 96.--

č . 1/75 84 str. 1004 zézn.

č. 2/75 88 str. 1085 zázn.

č . 3/75 83 str. 983 z1Z::1.

č. 4/75 76 str. 893 zázn.

č. 5/75 82 str. 860 z8zn.

č . 6/75 72 str. 773 z8zn.

č. 7/75 84 str. 822 zázn.

č. 8/75 74 str. 761 zézn.

č. 9/75 75 str. 76G z8zn.
v 10/75 73 str. 740 zÁzn.c.

č . 11/75 99 str. 755 z8zn.

Č . 12/75 88 str. rejstříky
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4.12 Publ.ik.?__c~--!:1a ..Q..?.troa~ové'Íní

1 . ~!.e_1::...o i_~l(o_l~-!.áky

N~klad 1.950, před01atné Kčs 50.--

č. 107 Thannabauer, V. : Katalogy a reJstříky. 66 s.

2. Výměna zkušeností :_-'- __..._..~ ... __~_ -_o
N~klad 850, předDlatné [čs 25.--

č. 1/75 Knížkcv8, J. : Faktografické databanky
v ge)l~f"ii.

č. 2/75 Dewetterová, H. : lJormy a Dřednisy v tech
niCkÝch knihovnp ~. 48 s.

č. 3/75 Sulek, V. aj. : Tv&rba selekčního jazyka
pro obor zem~dělsk1 h
stroj{L 30 s.

4.13 Mc?Q..~gr.afi~

4.151 §.(~mpisy ~_Qibliogr~afie

1. .?_~ znam_~ibJ i.Q1!:_r.?f' i_L_te~hn.ické 1 i ~.§..:~.[) t_~~Y.. a re~er~ i
vvpra oV8nvch ve stqtních tecbnicc~ch a stÁtních___________ ---'- • • '_0__ ' • oL__ .o ._,_ -__ _ '. _

vč~ec~Ý h knihovn{ch.---_ ....'---_._-------

62 str.

;J'klad 220.

22 zÉzn. Kčs 13.--

2. Technjcké disertace ve státních technic.~ch a stát-__".... ~_ ..... _ ... __ . • ... .... _ --.. ~_ .-J " •• _-.L.. .__ _

ních v'~_d..§.~}~_~tch._)Q}i_hg.y_né~b_vr. 1973.
Náklad 250, cena obou svazk~ Kčs 60.--.

l.část Abecední soupis disertací 264 str. 1397 zázn.

2.část - Rejstříky 104 str.

3. SeznarL or'lhornvch z"~raničních a česl-oslov('Dsl'(ch- ," _....... -..-.- -~-~_... . - ...~- -- --~ -" - - ...-

ta.? op i.§.('~ ~ .oc !'l.~ zt? i.í í ch~_~'yTEI -~~I'1;. .v__~ oe _e _}.~7-i

~~_J2..._~~d n--=- r.ý__ h !l9-?: ok ~_?75..:..
Seznso._ ocib~?.!nÝ.J!. Čf'1s..:1pis1'2.jfD_italistickýcQ. _?t.ól'°J.

_obje0:n8DÝ p__pro_ .Q~:?:an~~:Jg~r~'§..Q.r_tu F.·lTI~p_é?-. ~.o)<:._l..8~

Jákled 300.-

324 str. 5059 zézn. Kčs 5(,.--

4. I n.fQ!'.Q!.? C ,e o-Pl'iJ2r aVQ.v8n.~{ch_p.2-9l..ik-=-síSJ? .t_E; cJ[1~t..cké

1 i.t e r a ~ ~ITo:!.__,?_~l~t_ čj_I~

Nsklad 250.

40 str. 434 z-~zn. Kčs 9.--



- 18 -

4.132 Studijní tex1Y

Náklad 50 .

Prokop, I. : Technická normalizace. 80 s.

1. Hybner, J. : Možnosti aplikace štěrbinových štítků

v ČSSR. 35 s. Náklad 600, cena Kčs 7.--

2. Program,y mimošk::lního vzdělávání pracovník'·' soustavy

VTEI. 268 s. Náklad 300, cena Kčs 34.--

4.2

4.21

Publikace v tisku-_.- .._ ..~ ......~--

Čas912i.Qy

1. C~h.oslov:ak Scientific and T.E:chnical..1.',~:Lqd~.cals

Contents.

9-10/1975 190 str. 70 zázn.

2. Pr 0_my s lové .in_f..2~_a~.

č. 4/75

č. 5/75

č. 6/75

Tematický rejstřík 1974

3. Překlady z odborQé literatury

č. 11/75 150 str. 650 zázn.

č. 12/75 170 str. 735 zázn.

4 ~ Pří:r: ů§.1.ls.y.
č. 1/76

č. 2/76

zahraniční te~hnické 1iteL§t~

91 str. 895 zázn.

73 str. 755 zázn.

4.22 p~blikace-p~okračoyání

1. M~.~Q9ic~~.~.ktág.

č. 108 Rada, V. : výp10ljční služby v technických
knihovnách. 50 s.

č. 110 Thannabauer, V. : Některé problémy zprao~véní
faktografických informací. 60 s.

č. 111 Dewetterová, H. - Salzer, J. : Organizac9
a zabezpečení dokumentační činnosti.

60 s.

č. 113 Sedláčková, M. : Povinné evi0ence zahraniční

literatury dovážené do ČSSR. 40 ~.

č. 114 Konigová, M. : Knihovnická statistika. 60 s.
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2. Y.Ý~€S n~J'S\l š efl:~12.stí,
č. 4/75 Pubs her; E. laten .ová dokumentace na mikro

film~vých děrných štítcích. 30 s.

4.23 NIonor-"t'aft~

4.231 §ouDi:~Y _~t9.:l)2P"~afie,
1. Te hnické disel·tac a ye st 'tních techniských a sté.tních........... .. ..~ ~~ __ ~ o..-_~. -.-._ ...-..---- ..... .- -- ... -~- -- ~ ... --..... -----

věC:~ck..Ý0~'p.~:ho_)1.écJ~_..Y.-I~ 197L1.-=---.1-:_.a_l_I ...č~_st .

NáklatJ. 250.
14část - Abecední soupis disertací 269 str. 2312 z8zn.

2.část - Rejstříky 187 str.

2. Inf0!:Ela~e__.0_ při..J?rav~C2val1Ý..ch publilca~í<:h ~ techni.cké

liter atur.y_v_~2.h~aničí II.

36 str. 343 zézn.

Náklad 8.0COJiné n.§.."?.~~iQ.dic ké_yuJ:)li~a~

Prúvodce po STK

Studjjní texJ::.y: ,~klad 50C
Hýbner

j
J. : Informační systémy ve vědě a techni82.

I. 210 ~-

3. Bibli 0praf)~bj:..121--t ogra-P?:í t~chni~ké.-1.i~~T_?.!SIT

v~~ybraných SVK_..?_STK._Č~SR 1973-1974.

84 str. 530 zázn.

4.233

4.232
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5. Sta~jstLJ~~ ~ka_za.!...~~~

5.1 Frimární fondy
a) Přir~stek a stav z~kladniho f~ndu

_o... - _ .. - - - ..- . - -" -- -----.----- .-------

--- -' ..---~---

Stav
1974

Sta-:
1975

přírůtek

1975
% stavu

1975

53.36

29.38
7.25

15.39
__1__.4L_

53.46
0.10

-------

46.300 40.23
26.331 19.49

40 0.03
_. __.5_~__~~

46.335 40.27

-------- _..-.-. -- . ---~- - .- -- -~-

~--- - .- - ...~. -. -- . -- ~------~---

Fond firemn.í_ liteT~.Y.
počet jednotek 499.655 545.955
z tOh0 počet titulů 238.272 264.603
acresáře 394 434
tituly firem. časopisů 17) __. ~168 -
cel k e m fir.liter. 500.222 546)557

Knihy 386.5J·t 398.781 11.977

seriálf"'\vé publikace 93.4 G2 ./8.43- 4.956

čacopisy 200.872 208.886 8.014

mikrofilmy 1~...:..I4Q.. 19.481___74}.~_

e 1 k e m 699,898 725.586 25.688

úbytek 1,202 1.347 145

Stav na kon i roku 698. 96 724.239 25.543

ČasoJ2..is;z.

Velká studovna - volně přist.fond 1.962
- výstavka n0vých

čisel vybr.tit. 3.256
/

Stunovna UDF - refer.časopisy 111

b) St~.fon~ů v~iručních knihovnách

:.!.e~r i 9.9jc ~á lj..!..eya tura
Velk~ studovna - PK .. 0.0 •• ••• 3.015

- skripta ..... 813
- výstavka n0vinek 1080

100.--

114

80.136

1.49
0.82

7.994 3.86
111 0.01

__--:3~9 O.1L_
8.258 6.37

20.060 20.174
11.075 11.075
44.586 52.580
neuvádř-n 111

2.518 · ~.557_

78.239 G6.497
_____.....-- _0 __-"-- -_ - _......._~ --- -- ... --.--

Celkový rozsah přirůst.

a stav fondů 1,277.157 1,357. 293

Ostatni primárE~fondy

archiv rešerší
ar hiv překladů - kopie
archiv překladů - mikrof.
fond refer.periodik
spec.fond o výst.knihoven

cel k e m
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Služebni10nd-r

Sekretariát ústřední~0 ředitele,-
Usek -. 'zkumu a raci onalizace
Ús€k ~ýstavby soustavy VTEI
jdek tec~nicl~ch a ekoncmický~h inform.
Úsek ústřední technické základny
Vsek v~deckntechni ké spolnprá~e
Vsek Státní technická knihovna
qsek ek0nomicko~e hni ~
Usek vydavatelst,í
Interkamera
Středisko francouzské dokumenta~e

Odbor ~ezin'rodních styků

Celkem služební fondy

36
1.283

9
2.821

85
131

2.2C2
10
37

4
12
13

6.733

5.1 c) Finan~ní_h00nnta_Jálsladníh2-f.QLl.9~

Stav_Ul~1~.J:_97~ __, o "_ .. ~~f.s_ 41..1~L~1..:151. 90

==========================================~=============

5.1 d) FiQ§nční.02cn~(?__p_řír~~.st_ku a ekviv:alept~_~~~~p~!, .. vým§'.!!x.

Přír~stek : Ekvivalent :

~-'-----

1 , 84 1 . 1 95 . 7 5
3,107.309.P8

78.499.48

Kčs 5,027.005.11

Kčs 46,753.076.62

Kčs 46,758.157. ~1

5.08 . .39

Hodnota nakcupených
publika í v Kčs 264.403.-

276.297 . -
552.594. --

přírůstek celkem

Stav 1974 + přírů tek 1975
úbytek

Stav k 31.12.1975

Hodnota kniž. a x
seriál.lit.v Kčs xx

Přírůstek

Knihy a seriálcvé publikace
časopisy

mikrofilmy

--..----., _.~ "- ... -- . _._-- -- - ~_. ---..--------- - ..... _-
-------~._---_.-.- -._-~- .- ... _-

Hodnota časopis. x
lit. v Kčs xx
------- ~-

284.793.-
569.586.--

~odnota publikací
UVTEI 44.720.-

Celkem v Kčs x 561.090.--
xx 1,122.180.-- Celkem v Kčs 309.123.-

'--~---- .~~- - -- --- ---- _._~. - - -- -
x Při přepJc':-u 1 US :6 = Kčs 15.-- (v"ým;<;nné h·}dnc~a rír. I

xx Při přepočtu 1 US :6 = Kčs 30.-- (nákupní hodn ta ~řír. \

5.1 e) Skladb~přírl°'~.!.01 n~~riccické a seriá;"'_7é-l-it:..~.:ratury'

2001e RtlV_o_9~~..Y_~J~J2.1~~obu nabyt í _.~ sva~. Y..

-~----.- ~ ~~-' .-

výměna celkem %

x 5.893 34.80

1.565 6.436 20.29

476 1.127 6.66

3.022 6 477 38.2~-=--~__ •. _ . . ..l.. .. _

5.063 16.933

29.90 100.--

pov. výt. nákup dary
--~-----~ .. - -- -.... ...-.-....--... - . -

ČSSR 1.999 2.320 1.574

SSSR x 1.858 13

ZTS x 636 :5

KS x _ ..2 .562 ___ _ . 89). __._-- ..... -..- ~ ......

celkem 1.999 7.376 2.495

% 11.81 43.56 14.73
-~----- .... ..-- ..... _. -- -----
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5.1 f) Sklad~řír:ol_st~Q._~i~ufůfondu firemní lite:r:a~_~"r:'·_.

--- --- -~- ----
Přímá

akvizice
Výměna ~ary Celkem %

---~---~--------~--~- _.~------

ČSSR
ZST
KS

8.655
609

19.551
97&
532

3 e.658
1.579

72 2~.165

28.48
5.18

66.34

Cel k e m

%

28. b15

94.75

1.502

5.00
75 JO.392 100.-

0.25-------_. -- --.- -- -- . -.._.- ._- -._-.--- - -------, -_.-
, .

5.1 g) Skl~dba _2..0ebíra_nÝ_~č~_sQp).i?_ů:-T.~ČYl.tku 1975.....Q9Cl~.1U2..~,sobl!.

n~bytí a DoSlle _pův~c3u.

_ .--.-~.------ -_.- --Pov. výt. "Jákup %

18.'+4
du-cl.

15.42
u 1.

lJ.79
dupl.

52.~5

dupl.

915
+583

765
+294

684
+ 31

2.599
+147

lIP,
+ 7

134
+ 4

551
+ 9

--~- o - __

Dary Výměna Celkem

87

433
+340

16
+11'6

3

322
*217

631
--r::"1.l

547
.1 27

1.961
+138

160
+ 26

ČSSH

SSSR

ZTS

KS

cel k e m

-------~-

%
včetně duplikátů

160 3.461 539 803 4.963 1(0.--
+ 26.2....i9)- ~2JL_~0 +1.055 dupl...:.-._

3.22 69.74 10.86 16.18
6.018

----=.~==============~=~===-=====-=========~=======================
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5.2 3ekqno2rní fondy

a) Katalog z8kla~gib.?_(2.nd~

_.- ._----- - .- ---_.,- _.- --_.-
Stav Pfír~stek S av Pfír~stek Stav

r. 1973 1974 r. 1974 1975 v r.1975
---~-- -- - ----

K~IHY
--~--

Hlavní
Čt .autorský
Předrněto'\rý

Systematický

453.242
450.766

342.895
382.940

17.716
17 . 923

6.608

17 . G70

470.958
468.6 9

349.503
406.610

18.680
20.720

16.6.:35

489.638
429.409
354.376
423.295

._~-----...• -_._-_._------~-----
ČASOPISY

__o __ o • • __ •

Hlavní
Místní
Čten~abeced.

Čte .sYRtem.

MIK~OFIU,:Y

69.340
59.110
68.45

9.23P.

12.000
5.620
5.620

725

81.340
64.730

74.076
9.963

12.200
5.220
5.220

650

93.540
69.950

79.296
10.613

===============~=======~============-===:==~======~=-=-=====-=====

1975
59.791

218.396

23.76C;

26.4C3
__o - • __ ._ ._

1.990
:.240

].500

87.478 2,C60.229

21.779
25.163

Stav Přír~stek Stav
v :r' ~l974 Y.- r_·l~7.5

148.5eo 148·500

66.396 ).5 0Q _ ._?9.8~L

214.896

1974 Pfírl~lstck

183.264 6.257

3.568
710

88.160 1,972.811

18.211
24.45 .

~- _.- ~._--- ---- -- ._--
1,884.651

Jr!1enný
Sy stemat i cl:ý

Katalog abecední
Katalog system.
zrušen v r .1975

5.2 c) Souborné taL logy

Jmrnný
Sy'"'tematický

Cel k e m



- 24 

5.2 d) BibJ ~ f") c;-r ať ~cké_ ~9I.!:_'.!:..~f..Y._---_._- ., -----------_.__ . -_.-~

2,436.159 11~.383 2,555.542
831.177 -148.148 683.029

_____ ._ 48 .~9~01~_..__2 ~ 6Q1.. . 2.~. 5C5_. _

3,404.180 123.607 3,379.639
_.....;-1;;;.,48. 14.f_

- 24.541

25.505
64.058

t320
1." O

24.885
63.058

Stav Přírůstek Stav
___-. ~ -..X :r.:. l .93-,-4 . v~~l93L_

LiterRtura tech.knih.
a VTEI
- kar t. 'menné
- kart. věcná
Ú~tř.dokum.fond
-kart. čs.z~znamC

- Enp,ineering Index
Ústř.kartotéka rešerší

5.2 e) Ústřed~í evidence
38.202
13.860

237.445
_11.·21.1 _. 3..2.. 2.?í. _
17.41~ 368.762

Výzk.zprévy
z toho domécí
Ústř.evid.překladů
-lístkov8 kartotéKY 237.445
- magn. p8sky ~_15~705 __

351.352

3.e89
3.8[9

42.091
17.749

5.2 f Foni-P_ovJ.ch .~c_<;~l.n_o19.i-::ií
40.535 40.889

5.2 g) Služební p ()~}~k'y' (nezaDočítávají se do sou~tu sel<und . -f' • 1----_.
e7irence seriálů

v 8kv.knih 636 21 657

eviden e seriélů

v mezin. výměnř 1.259 4 1.263

evifence sbírek
ve jm,. opisu 1.014 49 1.063

h slář ve věc. Opl

knih 85.544 493 86.037
abc rejstřík .lDT

ve věc.pop. 15.426 91 15.517
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5.3 PostytJvBné služby

a) Skladba ~Y'Jjč~k_~e ~~I~ladni ~ fondu
Počet O'

A'

VýDůjč'<y ze základního fonou představují 67.7 % všech
výpůjček.

Osobní IDi~o k~ihovnu

Osobní prezenční

keziknihovní
Do zahraničí

Interní krátk0dobé
Interní dlouhodobé
Občh'časopis~ (počet tito
Časopisy prn přír.fondy

(poč. lit. 1.945)
cel k e ID

137.982
214.744
17.453

13
1.777
1.575

1.963) 36.476

28.354

4 8.374

31.5
48.9
4.0
0.1
0.4
0.4
8.3

6.5
100.-

Počet %

95.6
4.4

199.701
9.198

53.1 %
17.0 %
23.1 %
1.8 %

Temat ic '-<::é řady

Individué1ni výpůjčky

z toho : osobní 4.887
z rešerší 1.567
z v1stav 2.123
vyž ze zahr' 159

oresní dle
sir'natur .--.1§1...~5..:.S2..36 . ._--'-_. _

9.198 100.- % 208.899 10C.- ~ť;- -.~---.- - .--~_.-- - . ~ ..- -~-~

výptljčLy z f'jndu firemní literatury předstc.vují 32. 3 ~f:'

všech vý újček.

Celkový po6et výp,O'jček z primárních fon(lů STK : 647.273
=========~~=-~===~=:~~=========~=======================

5.3 c) Skl.adba .YÝ2ůiček ~-.J)!.lý'ch knih~oven

Pro in erní služb 94 2.09 %
Ze za raničí 4.220 93.8~ ~

Pro zal1raničí -182 _--1...CL ..%__

cel k e ID 4.496 100.-- %
===========~=====================-~===~==

5.3 d) Skla_d!?~~!'.Q.dukYnJcE-s].užeb

Ob'ednGvky zákazníků ČSSR
Pr o z 9. hr an i č í

cel k e ID

- l2...0čet zak§tz~k

15.256 98.13 %
___-1- ~~.. . . _~ J ..f:l_,'?__

15.547 100.-- %
================-======~======~=-============~=====

5.3 e) Poh~.to29_stl'li.Ie'P!,.o9_uK~.ELí_§_12žba-=.po.čet ...?_tran
cca 110.000
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5. 3 f) ť_'"\č:et _~.~~:..i-?.9Y...aDÝch ~ tenářLl

Jednotliv i
I=')lpktivů

cel k e m

7.327
78

7.4C5

98.95 %
1.05 %

100.-- %
======~===~~=====~-=============~====:====-======

5 ..~ p') Po~et náv-:"'"t:.-ěvnítL1

kniho~Tna vč.studovny

rim.fondů

studovna ÚDP
fond fire~ní liter.
cel k e ID

141.258 97.33 %
2.388 1.65 %

__h4-"-,83,,,-- J-_~02 _%.

145.029 lOJ.-- %
==========._~================================-====

5.] h) poč...§..L.2.d.9!,ratelů t_ematic!sÝ~h řad fi~~lQi}.it~!aturx

. . . . . . . 34 O

pr~měrný počet o~b~ratelů

na jednu řadu 12.6

132
II----

257• CI • • • • • • • • • • • •Ce~ "ker: reěerěe

P,?dané inf..9rr:;.9~~. YJť2..č-.!ujednotl i.v:_hJlož.~d.ay1s~~

Konzulta e meto0ickéhJ ood. 408
~~-

Reěerše ze sekund.fond1 114
Reěerěe z fondu fir.lit.:

03P~ěné

negativní

5.} i)

--=======

ť 3t..n...t_iYl.r.9rm_~s;e

a) primární fondy : služby čtenářům

: firemní 1iterstura

b) se}~d.fondy ÚDF a bibliografie
dokumentační kartot~

fond refo~ót.pericdik

ústř.evid. VZCD
ústf.evid.překladů

f nd no rch techn.

Celkem ústní • .t:'ln' ar II ,(' e •.••........

23.355
1. 95
1.967
2.842
1.647

16Ó
395

___ 51_

31.512
======_:.==

b) sekund.fondy

a) primární fonny
Písenmé in formace..~----_._- ._.,. ._---

slu ~ by č tenářl1.ID

firenní literatura

ÚDF a bibli gr.
ústř.evid. VZOD
Dstř.evid.překl.

fend n0vých technol.

Celkem píse~mé informace .........•.
Celkem in ormace ................•

61
491

86
518

8
14---

1.178
=========

33.355
========
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Počet
~--_.-.... - ... - -- ------ -'- -- -.. .... ------- ---" -- - ._,-_..-" - -- -- ..

~) Pe'oc .n-:u..'lní zastoupení ob)rů zakláfaných v 11)7
čl n č 0 s ~~:J cII kar t o t ék

6. Tem8ti~~/ bKJadba cnd~ a služeb---_..- -- -----_.------_...

5.6
3.7
6.5
C.9
3.5
0.9
2.2
1.9
1.7
c.3

100.-

7.4
5.6
0.4
0.3

11.7
18.9

3. Lt

5.2
3.

1.4
12.4

oJ)

------- ._-- -

77 .270
51.136
89.1E3
12.129

3.C38
12.829
3e.406
25.812
23.296

4.458

1,374.430

19.261

170.478
7.870

101.772
7 .236

5.434
32 .530

161.363
259.092

46.274
70.684
48.879

========~=~==================~====~========~========~~==========.

--- ._~. -_............--- ... - ... -- - • ......---- ...__._---- -- ---- -- • o .._

Cel k e m

".18. t ema t i}r a

Fyzika

Chemie
Lékařství

Technický rozvoj
Energetik~, ele~tro

Strojírenství (kromě 621.3)

:-1 ')r:l ic tví
In~enýrs~p otavi elství
Te hniks dopravních prostředkl

ChemicYf technolo?ie
(kr)NČ sjlikét0 666)

Pr-°-my sl silit~t'..\

":e t 'J.lur rrie
Textilní pr ,0,1'( sl

Kauču~ a plastické hmoty

přpsn{, m~chcnika

počítače

Sté'veuni tví
Archit ~lrtura

Film

- -- -- -- - -- - --- -------.. - -~-- . --- --'. _....-_..... ----- ---- ....- .. ----

Knihovnictví, V~EI

Ekcn r '1lie
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-_._._--- ------ .- -- -- -~- ~--- - --
réma % Srovnání %

:974: 1975
--- -----,------ .._---~---

1.56

o

0.26

17.95

4.25

0.0241

8.292
řístr.

37.515
3 Přesn~ mechaniks, měřicí

laboratorní zařízení

1 r,nihovnictví
2 Lékařství beznečnost pré e,

hVJ"iena

4 Ener~etika a silnoproudá
elektrotechnika

5 Slaboproudá elektrote hnika,
elektronika

6 Strojírenství
7 DopraVA a donravní >ros ř.

8 I\Letalur~ie

9 průwysl Sl iyqtů

10 Cherická technologie
II Pr,Olmy 1 kauč ku a last .hmot

~2 vÝP četní te hnika

13 Polygrafie

14 Dřevařsh.rý prúrnysl
15 Stavební ráce, stroje, hmoty

16 Fltografie, film

Cel k e :n

13.832

32.2,70

43.525
13.195

6.964
2.901

6.750
13.224

12.204

111

1.097
12.284

2.494

208.899

6.62

1'- .73

20.80

6.60

3.33
1.39

3.23
6.35
5.Se
0.05
0.52

5.85

1~..i-1

100.--

(;.26

1.11

1.22

+ C. CE

+ C.13

+ 0.39
+ 0.23

+ 0.71

+ 0.19
.J,. O

0.04
+ 2.29

~ 2..__ .9.:.4)_
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c) Přehled inform~čních zézn3mů o výzkumných zprévéch
a dtser a ích, zdsl~ných na zátladě sITlĚ"'nice Fl'!;TTR č. 2/73
dQ ú~VZ0D v roce 1975

~-._.. _...-- .. _-"---- -_...._--

_.-.- ~" _._---

%

6.17
i:) • lJ7
1.41
CJ .28
1.57
1.00
2.62
0.13
0.33
1. 6
2.08
4.50
1.08

1.gS
lS.'j2

2.29
32.42
5.14
4.37
0.41
G. _~ 1
,3.8
0.80
C.59
0.67

0.03
0.08
1.49

100.--

Pače

zpré-

3.889

240
232

55
II
61
39

102
5

13
53
81

175
46
77

658
89

1.261
200
170

16
12

149
31
23
26

1
3

58

Resf""lrt

Cel k e ID

_~-J< _- _

.:3AV
Slovenské plánovacia komísia
310vens ý geologi bj úrad

-'-- -~--~-,- -_.' - ----_.
ČSAV
Čs. komise pro f .. tomovou enel"c,ii
Če s~:ý .,polo["i c10' Úř8 d
Český SV3Z \ .'-rQbních ruž stev
Český úřad eodetický a k8rt'J€I'afický

Fcder~lní ministerstvo dopravy
. ed.ministerstvo hutnictví a těž.strojír.

Fed.minipterstvo prp e a sociél.péče

Fed.ministerstvo peliv a ener~etiky

Fed.~inisterstvo pro te hn. a inv. rozvoj
Fed.ministcrstvo s ojů

Fed.ministerstvo všeob.strojírenství
Fed.ministerstvo zemod č lství a výživy

~inis erstvo kultury ~3R
~.inisterstvJ prl"ml.yslu ČSR
~'inisterstvo sta\ ebnictvi ČSR
tinisterstvo ško_ství ~S3
~'ini. terstvo -vn i tra čsn
binisterstvo zemčdi"lství 8. V'íživy ČSR

r.inisterstvo les. a vod.hosp. SSR
:. inisterstvo f-'oln h')s • a V'!živy SSR
l'..inisterstvo pr "mvslu 3SR
~inisterstvo školstvn SSR
~inisterstvo v'''stavby a techniky SSR
~inisterstvo zdravotníctva SSR
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6 d) Tematická 8~'adba záznamů zveřejn{ných bulletinu

Překl dy z 0nborné literatury v roce 1975 čis.ll/12 1974 
10/1975

---- ~----_._------.

Tematické řady 1975 Cel~em
o'
/C

.' -- -------~----'----- - -~-_.
úl
02

03
01

05
Of)

07
08

09

10

II

12

13

14
15
16

17
18

19
20

21

22

23

24

25
26

27
28

29

J0

99

Technika všeob.

Gec10gie

lVletaluraic

Str o j irenstvi

Energetika
Elektrotechnika

Doprava

Stavebnictvi
Che:nická v~íroba

Pr t, lTI,Y S 1 s i 1 i k:9 t 6

Plastické hmoty

Org. a výp.technika

Zdravotni echnika

Zemědělstvi

PJtravin:řstvi

Te hnika obchodu

Techn. polyg afie

Astronautika

Sděl.prostředky

prl®ysl a řemesla

_latematika

Fyzik2.

Chemie
Gst. přirodni vědy

Kybernetika

Informatika

Ekonomika
v ,

Skolstvl

Filosofie
SDolečenské v~dy

Ostatni

1.241

408

1.279

736

484

558

450
520
242

212

417
401

522

752

419
258

149

20

891

72
290

107

55
2

65

764

859
161

55

49-_..,-- - _. ---- -. --- .--

12.444

9.97
3.28

10.28

5.91

3.89
4.48

J.62
4.18
1.94
1.75

3.35
3.22

4.19
6.04

J.37
2.07
1.20

0.00

0.16

7.16
0.5.0

2.J3
0.86

0.44
0.02

0.52

6.14
6.90

1.29

0.44

0.39

lCO. --

Poznámka
Bulletin POL čis. II a 12/75 nevyXel v roce 1975
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6 e ~ema icv~ ~ -lcdba 7/'znamů zveřejněný h v eriooiku
I'Pr'~:-_~ ..... lT.'é in~o'~ra e 1975':

_W"l in~ cY'm,,-,c c
Ptr'rjni P~e-\'Z8.té

-- ---- --

-_._-.----
(~čet zveře.j

n jV ný ci:: z F~Z11!'" l~Ů

ce ll:em

II
4
3

12
4

48
21
33

2
13
52
lC

II
7

9

5
3

33

4
3
2
2

8
12

3
9
4

~

I

5
2

1
2
1
1

2
1
1

2
1

1

1

1

1

22. "'2
<.67
0.85
2.54
1.41

].11
2.26

2.82

1.41
1.13

lG.73
0.56
1.13
0.85
~.56

0.56
3.67
1.41
0.85
3.39
1.69

13.84
6.21
9.32
C. 56
.., . 95

15.25
3.11
C.28

5
4

38
2
4
3
2
2

13
5
3

12
6

Li9
22
33

2
14
54
II

1

II
C.

10

lC
13

3
9
5

---- -- .---~-

Te1'1[":- ic T: '"' il'

10 Pr,Omysl všeobecně

II P8dnikové hOSD0réřstvi

12 I'onv tru rlV {:ní
13 Konstru ční díly
14 Konstrukční materiÁl
15 Techni kf kontrola a

m~řeni

18 Výrob ndlitků slév.
19 det9.1.spojov. a

řez oknvľl
20 ~echan.d~l. a d rava

olotov 3.r t1

21 Výrob8 8 údržba
nář',dí všeobe ně

22 Třís~.'"'bráb~ní kovů

23 EleYtr. a cher.ob bění

24 Z r .nek0v,p lot ~ar~

25 Tv~ře í z~stu~en

26 Výr.ozub.8 dr~žkovóni

27 Výr. zÉ',-i t. díl:1
2 8 . 'Int. a s n j . díl tj
29 Elektrotech~.výr'lba

30 Jedn~účel.technnlngie

31 PovIch.ópr. a o hr.
32 78~isf.Drovoz.-§ecb.
33 pndn.d0 rava vše0b.
34 P~dn.enerp.všenb.

35 ~nergostrnje a zař.

37 Prop ř,dplY.co ravy
38 zqř. pro spec>~b)ry pr{ce
39 C~V tovfrob.2sř~zení

40 Přístr.techniY3

41 ~ tnmat.prostředky

Cel k e ID 354 100.00 328
---====-===~======-=====~====~====~-------==~=~===-=====~===~=====

("vv -_' ~·la 4- /lci~7':; d )sud v tl- s1-."u - 1 l' e .Q J ~ _ • v p'el eGU n Jsa

zé;hrnuta.
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Statistické §etfení o využív1ni sekun~~rních fond~ v roce lJ74

Rozložení ná ~tř;vnosti stu08vn mF
v jedn tlivých měsi ích

- --_._- -- - - .. -------- -_.
~..ěsíc Počet náv§těvní~ů

QI
7C

-~ _._~---_._--_. __.------

leden
tJnor

březen

nuben
kv;-'ten

červen

červenec

srpen

zéři

říjen

listopad

pro inec

197
219
210

174
176
156
149

98
137
lG?
209
152

9.9
11.0
ll.6

8.8
8.9
7 c. ./

7.5
4.9
6.9
5.4

10,5 I

.7

---- ..~ .... -- -"'-"'- ..~.-- --- -.--_. ...--....... --..- ' ..._-.. ..- ~ - .-- ... -.- ..' - ~ ----

===========-======~=-==~========~~===============:~7 -~~.- :========

Rozložení név§t6vnosti po~le druhu oraanizace

9é

64.3
3'5.7

100.--

100. -

1.275

709

1.984

1.984

Počet náv§těvník~
.-'.- --.._ ...-..._. _...---- ...-~ ... _-_...__..._..._... -------- ~--

Orfanizace

cel k e ID

pra~ské

mimopražské

cel k e ID

-- - .. ,. -" --' -._..--. - - .. - ..' -_..--

--- ~~ ._--- ..._. ------ .__ .. ---

=~=============~========~==~========:====~======~~=====~=========

/

Sl~žení náv2těvníků studovny UDF podle profese---------- .-.--' -~--~----~--.. ---- - ..._- "-.-
Profese Počet návE'těvníl:~

~-_. -...~.._.... __.-....-- - ..._~----- --"-- --- ..._--- ----

...._--"'" ._---_ ... ------ .. _ .... -- ---......-- -.,._...--~. __.----_.- --- . - ---._-- ._._._ ........ -- ... -

================= .. ===-=-===~==========================~===== - ~--

inženýfi

informační pracovníci

studenti

ostatní

cel k e ID

6113

970

298

73

1.984

32.4
48.9
15.0

3.7

100.0
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Četnnst dotaz· na ~ednotl~~in ormačnj prameny

a,hlavní Y~'dní 2 horL

Četnost dotaz~ pocle druhu in~ormačního pramene-- - --". ---- --_. .._- -,. ~-- - ..._--..... - - -~---.---- -- _.~_.

Druh informačního pramene Počet dot,p.z0 %
_....-~_. __ d_"_ -- ....- _.- ---- ...--------- ......-... --_ ..

kartntéka česrých zéznamů

re erf.tovp periocika

kartotéka rešer~í

normy- . ------ _.~
cel k e m

.....--.- ...- .... ~ .....-- ...

2.863
1.230

Lt90

488
---------

5.071

56.5

24.3
9.ó
9.6

lCO.-
==========~====================~======~===============~==~==----

Četnost dotazů z jednotlivjch v~dních oborů

._._---- ----_.. --

7.1

4.3
4.1
2.4
0.2

1.J

lG.6

7.7
19.4
25. 0

14.2
2.9

100.-

204
124
117

68
6

38

303
220

555
739
407

82

2.863

pnč t dotazů

-------- ~--'" --_." ----

cel k e ITl

Obor zéjmu

=================~=====~===========-===============.=-===-~~===-=

kniho\~ictví, ekonomika

fyzika
chemie, chemické technolor ie

strojírenství

elektrntechnika

hornictví
stavitelství, stavebnictví,
architektura
dop~~va, dopravní prostředky

metalurpie

počítače

film

ostatní

-_._..__.--_.... _-_.__._-_.- --- --~_._._._---_._-_._._-

----- .-- .._'--- --
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etnost dotazů na nejužívančjší referpto é časopisy
__o - ~_ • - • - - - - - -

"'·Jázev časopisu Počet dot.~zů CI
I

--------- -----_._----
Chemica1 A stracts

(CA)
Engineering Index

(EI)
Nuc1ear Science Abstracts

NSA)
E10ctrica1 cl E1ectronics

Abstracts (EEA)

Referativnyj Žurna1
(RŽ)

jiná periocika a ne[Jresné
dotazy
--_.~.-----~--~ -----
cel k e ID

437 35.5

173 14.1

63 5.1

45 3.7

154 12.5

358 29.1
----_._ ...-

1.23C 100.0
===================~~=======================~===================
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