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l~ Zhodn8cení hlavnich směrů činnosti v r. 1976

Úsek Státní technická knihovna zajištoval v r.1976

řešení dvou o0borných větví DÚ P 18-121-201-02 a to OV Ol
Vybudování centrálního druhově specializovaného systému čs.

~oustavy VTEI (CDSIS) a OV 06 Automatizovaný knihovnický,
výpůjční a informační systém (AKVIS). V ob0u úkolech byly

řešitelské ~áce l.etapy, která skončí 31.3.1977, v podstatě

dokenčeny již koncem roku 1976, v případě OV 06 tyly výsledné
zprávy úspěšně ~ponovánY'. Mimo řešení plánovaných prací se
řešitelské týmy obou větví intenzívně zabývaly otázkou tech
nického zabezpečení realizace provozního chodu komplexní
aut~matizace STK, kterou představují ve svém souhrnu oba ře

šené systémy CDSIS a AKVIS. Byly provedeny základní analytic
ké práce týkající se rozsahu vstupních dat všech hlavních sub

sy~témů STK jako výchldisk6 pro řešení kvantifikace n~roků

a organizačníh. začleněni jednotlivých vstupních zařízeni,

která bud~u muset být na prac~vištích STK instalována jakó
základní předpoklad ~ealizace výsledků řešení úkoll zařazených

v P 18.
Jako druhý hlavní předpoklad dalšího rozvoje činnosti STK

byla zajištována výstavba 0epozitních skladů. Odsun velký~h

celků informačních f~ndů bude sice znamenat zvýšení nároků

na ka~acitu prac1vníků ve službách, umožní však nejen řešení

kritickéhi stavu uložení fondů, ale poskytne současně možn~st

nového organizačníhe a Gispozičnihó uspořádání úseku, které
je nutné pro zajištění realizace projektovaných automatizova
ných systémů. V r. 1976 pokročila stavba dvou nbjektů do stadia,
které dává reálný předpoklad jejich uvedení dA provozu v r.1977

V r. 1976 pokračoval dále rozvoj mezinárodní spolupráee
úseku STK. Rozsah úkollj je den plány dvoustranné vědeckovýzkum

né sp.lupráce s GPNTB SSSR, VNTIC SSSR a VCP SSSR, účastí na
plánech dvoustranné spolupráce s ústředními informačními _rgány

ZST, plněním úkolů čs. vyčleněného národního orgánu pro 5 mezi
národních specializovaných informačních syst~mO MSVTI, účastí

na řešení Jednttnéhe koordinačního plánu vědecknvýzkumných
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a projekčních prací pro~lem3tiky 1-26 a úkoly ze Stálé
pracovní skupiny RVBP pro vědecké přístroje. Dále se rovněž

rozvíjela tradiční mezinarodní spolupráce při získávání

inf rmačních fondů mezinárodní výměnou a přímou akvizicí
firemních publikací a služby mezinárodních výpůjček a opa
třování kopií dokumentů.

Základní úkoly úseku spojené s vytvářením a využíváním

klasických i speciálních fondů inf9rmačníqh pramenů byly ve
všech ukazatelích splněny a překročeny. Výrazný rozvoj zazna
menala ústřední evidence výzkumných zpráva disertací, kde

bylo zahájeno provozní automatizované zpracování docházejících
informačních záznamů a jejich šíření předem přihlášeným odběra

telům v ·tzv •. Tematických výběrech.· Odběratelům byl zpřístup

něno celkem 4.419 informačních záznamů.

Ve své funkci ústřední knihovny sítě technických knihoven
5e STK podílela na zajištění činnoBti Komise pro tv~rbu a
využívání zdrojů VTEI Rady pro VTEI FMTIR. Nejzávažnějším

úkolem bylo zjištění současného stavu vybavenosti informačních

pracovišt reprografickým zařízením jak~ první krok řešení pro

ble~atiky kvalitativní změny v oblasti zpřístupň~vání infor
mačních fondů nahrLžením výpujček originálů dodáváním reprogra
fických kopií.

Pro zajištění příprLvy stavby Centra vědeckotechnic~ch

inférmací byl zpracován nový stavební program I.etapy a prove

rleno vyhodnocení studie k inv8stičnímu záměru, v němž byly
uplatněny potřebné připomínky.

V rámci stanoveného postupu a daných limitů b la ~ajišto

véna generilní inventární revize fondů, byly plněny úkoly

resortnihc střediska pro hospodaření s devizovou kv~tou na
rlovoz zahrani'éní literatury, zajištována funkce bibliografic

kého střediska pro technickou literaturu a plněny všechny
ostatní úkoly dané náplní činnosti úseku.
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Přírůstek primárních fondů

z toho

Stav fondu na konci roku

z toho

Počet 00ebíraných časopisů

z toh

77 .. 179
26.250 sv. k~ižní a c~sop. li~.

41.560 jedno~ek ire~í literat.

9.369 ostatní

1,434,472
750.489 knižr-í a časop.lit.

588.111 jednotek firem.lit.

95.866 ostatní

6.288 titulů

1.284 duplikátů

Počet záznamů v sekundárních fondech: 5,162.666
z toho 2,151.965 katal~gy záklo_ondu

knihovny

2,252.889 ústř.dokument.fond

757.813 OS~8.tn~

Celkový p~čet výpůjček :

z tohe")

631.2S6
1660496 knih a ~asopisů osobn~

mim') knihovnu

210,790 knih a časopis~ osebně

prezenčně .

18.352 knih a čpsopisů MVS

590822 knih a časopisů - ostatní

167.~03 lire-:.ní lit. T témat.
řadách

8.733 firemní lit. - ostatní

Finanční hodnota základního fondu: Kčs 52 036.718.35,
Finanční hodnota f ndu fiTemní lit. -čs 6,1~4.000.--

Počet návštěvníků: 154.935
Počet odběratelů témati ~jch řad firemní l~t. : 346
Počet podaných informací v DOČt p~žadavků: 36.401
Počet vyřízených objednávek na reprodukce: 15.943
Počet kopií p0hotovostní reprografi ké služby: c 131.000
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J. Přehled o k~nkretn~~~1gění jednotlivých úkolů

Rozvojové úkoly knihovny
"1 V souladu s výsledky úvodní opcnentury SU P 18-121-201

byla pr0vedena restrukturalizace odb0rné větve 02/06 

AKVIS a úkoly jmenovitě uvedené v PHÚ byly upraveny podle

nové redakce úvodního materiálu SÚ na léta 1976-1980.

Byly zpracovány a úspěšně oponovány materi~ly

- Projektová úloha subsystému zpracování základních
fondů STK v Praze (SZF/PÚ - verze 2)

- Signatura knihovních jednotek STK v Praze (AKVIS/SG)

- Projek~ová úloha subsystému evi0ence uživatelů

(SEU/PU - verze 2)

Stručná charakteristika plnění úknlu
a jeh~ dílčích čás~í

Číslo
úkolu

Mimo to byl.' zpracovány tyto materiály :

- Dokumentační modul SRZF/SPEC "Specifikace údajů

popisu dokumentu v záznamu na magnetické pásce
pro SRZF'l s přihlédnutím k SÚTZ/Spec (2.verze) 1976

- Tematické řady pro automatické zpracování primárních
a sekundárních fondů STK v Praze.
Díl 1. - Tabulky. Díl 2. - Rejstřík.

- Uzlový technologický bod Státní technické knihovny
v Praze. Podklady pro zpracování projektového úkolu

-.Instrukce pro stanovení signatury knihovních jednotek
STK,. p~atná od r.1978

- Pracovní postup při přidělování signatury vázaných
časopisů v průběhu kompletace a příprary vazby

V rámci příprav realizace výsledků řešení AKVIS

byly zajištěny :

- Podklady pro převodník MDT - Tematické řady pr auto
matizované zpracování (5.000 hesel)

- Doplnění přírůstkových čísel neperiodických publikací
fondu 1974 a 1975 (20.000 záznamů)

- D~plnění znaků tematických řad a skupin u neperiodic
kych publikací fondu 1970 (15.000 záznamů)

2 Řešení úkolu P 18-121-201-02, OV Ol Vybudování centrál

ního druhově specializovaného informačního systému čs.

s~ustavy VTEI probíhalo takt~

- Byla vypracována metodika rozboru jednotlivých sub

systémů pro zajištění obsah.ové a technologické kompa

tibility centrélního druhově specializovaného informač

ního systému (CDSIS)
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- Byla zpracována analýza pěti základnich subsystémů

(evidence zahraničnich cest, evidence ~jzkumných z ráv

a disertaci~ evidence překladů, evidence vědeckotech

nických akci evidence licenci).

Analýza je podkladem pro vytypováni základnich prvků

obsahové a technologické kompatibility in~ rmačně evi

denčnich f~ndů jednotlivých subsystémů jako s0uč'sti

báze dat CDSIS

- Byly započaty práce na srovnávaci analýze systémů

věcného popisu a způsobu aplikace u jednotlivých fondů

s cilovým zaměřenim na vytv0řeni jednotného přistupu

umožňujiciho průřezové zpracováni centrálni báze dat

z hleciska obsahovéh0 z~měřeni dokumentu

- Byl vytvořen a zpracován IDsdelový soubor dat ústředni

evidence výzkumných zpráv a disertaci pro CDSIS v cel

kovém rozsahu cca 4.300 záznamů. S~ub r je zpracován

tak, aby umožnil ID0delové průřezové zpracováli (s olu

s ostatnimi fondy) pro účely inf~rIDačního zh~dnoceni

jednotlivých fondů a v nich obsažených údajů z hlediska

centrálnihn systé~u

3 Při-výstavbě depozitnich skladů primárnich fondů byly

provedeny tyto objemy stavebnich praci :

Pisnice II - 302, Kčs 719.000.-- stavebnich praci

Lhota I - 303, Kčs 547.000.-- stavebnich praci

Lhota III - 305, Kčs 46.000.-- stavebnich praci

Pisnice I - 306 - V roce 1976 pokračovala připrava

výstavby depozitnih~ skladu inf.fcndů STK Pisnice I

(č.st. 306) s cilem zahájit výstavbu v plánovaném terminu

v r. 1978



- 6 -

4 Byl zpra:ovén investiční z'měr na výstavbu CVl a stavební
progrem l.etapy výstavby CVl v rozsahu, schváleném FMTIR.

Byla vyhodnocena studie k investičnímu záměru CVl,
zpracovaná Projektovým ústavem výstavby hl.města Prahy

a byly uplatněny potřebné připomínky.

Investorskému útvaru ÚVO a projektantovi byly p8~ky

továny konzultace a zajištěny informační a studijně

metodické služby. Je dopl~ován informační fo~d pro potře

by výstavby CVl

Oddělení metodiky sítě technických knihoven

J Byl""' organizováno pomaturitní studium "Informacní systémy",
které by10 schváleno ministerstvem školství ~SR pnd čj.

2 Metodická působnost v síti technických knihoven byla
realizována zejména těmito akcemi:

- Na základě průzkumu činnosti technických knihoven
na území NVP byl vypracován sJubor 5 LP r zvoje pražské

sítě technických knihoven. Zpráva byla předána ~dboru

kultury NVP
- Spolupráce na n~rmalizační a unifikační činnoeti byla

zajištěna účastí v normalizační k misi ÚVTEI a připo

mínkovÁním zásadních materiálů pracovníky o~dělení lfffK
i dalšími odbornými pracovníky STK

- l.dubna 1976 byl uspořádán flSeminář o dovozu zahraniční

literatury" s účastí 250 pracovníků z oblasti knihúv

nic tví a VTl
- Šíření nových zkušeností a návodů k činnosti bylo pro

váděno prostřednictvímmetodických edic
a) edice "Metodické letáky"

- bylo připraven~ a předáno dd výroby 6 titulů

b) edice "Výměna zkušeností"
- byly připraveny a předány do výroby 4 tituly

j

Tematika edic byla stanovena podle požadavků a po konzul-
taci s pracovníky technických knihoven a informačních

středisek

mechanizovaných evi
Kancelářské stroje

Jako první etapa řešení unifikace
dencí bylo zahájeno jednání s n.p.

o typu nosičů

1



Odbor tvorby primárních fondů

1 Byl zajištěn přírůstek základní o fondu primárních pra

menů v rozsahu :

= 120.8 %sv.

,

titulů

výtisků)

titulů = 116.8 %
výtisků)=112.J %

sv.

5.004
(6.288

literatury

15.000
18.117

pln ní

period ické li teratury

plán 4.300
(5 ~ 600

neperiodické

plán
plnění'

6858/77 -21:/2~ ,~.Jo75, Studium bylo ukončeno závěrečnými

zkcouškami 53 posluchačů, Byl proveden nábor na pom[.turi t

ní studium) které buoe probíhat v letech 1976-1977. Byl

uspořád:n l.běh specializovaného internátního kursu
"Obsahová analýza informačních pramenů a tvorba syntetic

kých inf'ormací podle potřeb uživatelů", kterého se
účastnilo 48 posluchačů.

Ve 2.pololetí 1976 byl úkol zajištován úsekem
10 - TMV. Byl zahájen 2.běh pomatmritnih. studia p001e
schválení ministerstva školství ČSR s úč;stí 50 poslucha
čů. Byl zorganizován 2.běh specializovaného internátního
kursu "Obsahové analýza informačních pramenů a tvorba
syntetických informací podle potřeb uživatelů informací"

s účastí 56 posluchačů

4 Informační a por adenské služby byly zajištovány za pomoei
odborné bibliografické kartotéky, pro niž bylo ~pracováno

1.347 záznamů.

By10 uskutečněno 233 odborných konzultací na témata

zakládání informačních středisek a knihoven, normování
práce, popisy prací knihovníků, řízení a organizace
knihoven, zpracování fondů. Statisticky byly podchyceny

pouze obsáhlejší informace. Mimo.. te ..byly průběžně vyřizo

vány dotazy na adresy knihoven, význam a obsah zkratek
a faktografické inf rmace z 8dborné literatury



Odbor vYužívání rrimérních fond]
1 5.koordinační porada o spolupráci se státními techninkými

a vědeckými knihovnami v oblasti využívání fcndů byla
uspořádána v ostravě ve dnech 24.-25.května 1976. Hlavní

body programu : ochrana a h giena fondů, informační

regionální sít v SM kraji J

_ metodická činnost Krajského kabinetu informatiky

SVK v Ostravě

= 105.8 %

l neperi0dické

="
záznamů81.000

85·.776

6.koordinační porada se konala ve dnech 13.-14.října 1976

v Praze. Hlavní body pr8gramu : zkuVenosti s mikrografic
kým zpracováním literatury, zejména periodik, zpřístup-

""nování mikrofiší periodik, přehled vyoavatelské činnosti

UVTEI, meziknihovní výpůjční služba

Byla zaji~těna tv~rba katalogů periodické

literatury v počtu

plán
plnění

3
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2 Bylo zpr ac ')v 2T1 ". v / o tl op lr~s ':1..1

věcným popisem

plán 15 000 sv.neper.lit.

plněni 15.134 ft = 100.8 %

plán 150 titulů Časop.

plnění 150 fl " = 100.0 o'to

jmenným popisem

plán 15.000 sv.neper.lit.

plnění 15.150 " " = 101.- %

plán 8.000 titulů časop.

plnění 8.017 II II = 100.2 %

akvizičně pro vazbu

plán 5.000 tit.zkomplet.periodik

plnění 5.105 tl n II = 102.- %



- 9 -

2 Využití knižních a časopiseckých fondů STK formou pre

zenčních, osobních, meziknjhovních a mezin~rodních

výpůjček

plán 340.000

plnění 455.460 = 133.9 %

-
5 Byl vypracován návrh na řešení operativní přepravy publi-

kací mezi budovou STK a jednotlivý~i odlehčovacími sklady

z hlediska přestěhování části knihovníhc fondu STK

do odlehčovacích skladů a z hlediska pravi 0 elné přepravy

publikací pro výpůjční služby

1.1 Jezinárodní inf rmační systém pr výzkumné ZDrávy a

disertace členských zemí MCVTI. Bylo zpracováno a

do MCVTI odesláno 1.228 informačních zázn2mů o čs. výzkum

ných zprávách a disertacích. Plán byl splněn nU 146.2 %.
Průběžně byly vyřizovány požsdavky na k pie VVZ ty u A 

celkem v počtu 46 a typu B - celkem v počtu 39. Dále byly

zprostředkovány požadavky na kopie VVZ od čs. institucí,

a to typu A-222 a typu B - 34. Pro přípravu experimentu

aut.~atizovaného zpracování bylo vyhotoveno 20 informač

ních záznamů rizných typu VVZ

Oobor ústředního ookumentačníh fondu a bibliografie

1 Funkce NIO ČSSR byla z8jištována pro tyto specializované

informační systémy :

J Generální inventární revize fondů STK prl"Jběžně pokračo

vala v sonladu s příkazem ÚŘ č. 7/74. V rámci provádění

IV.etapy GIR bylo zpracováno 20.167 fyzických jednotel: ;

při provádění obsahové prověrky učebních textů (skriDt)

bylo zpracováno 5.710 fyzických jednotek formou zkráce

néh katalogizačního záznamu. Pryběžně byly prov?děny

opravy chyb v základních evidencích, katalozích a publi

kacích, které byly revizí zjištěny u 190 publikací

4 Byl vyprac ván návrh na zřízení vlastní knihařské díln ,

která by zabezpečovala požadavky STK na zhotovování kni

hařských vazeb, převazeb a zlacení knižní a časopisecké

literatury
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1,2 SYS1 ~m v ~ ~J.:um(!..-\!C:1 ,-,práv l j 2'::i' va, :' ~j-.:cl ?1~8~ych ?e!J.~

MCV'l':::: UT.Gteríé.l.j :.. f -nnu ST.=;,

Byl" zpracovť:nr. D. z8s1sn' do =.1CV~I 7C4 3_nf .r1I'aČníC~1

záznamůo Plán byl splněn na 117·3 %~

Průběžn~ byly vyřizoválY pr-žadav J na kupie V Z neclen

ských zemí MCVTI pr' z 2m,a ldCVTI 'T p:;é ',"cl 47 a pr o čs)

instituc~ v p,čtu l,~: Byla z8jiš'c,ěna pUl licita " :'bou

systémech v odbornérr, t:i.s~«u a účasti praco\-níkD. ÚVTEI-STK

na seminéS.ři "Za realiz8.c~ zá-rěrů XV) sje zdu KSČ II

V Bratislavě

prra

oobor-

ř

Byla zajištěna ~ubl~,ciie a{st~~~ na ~',~dilačnlcl

dách BSTL, v Bit'li giE'f::....;ké ko:::n..:..':::~ P:::"J.. c:=-:: ČS? a v

ném tisku-

1.3 Automatizc,van~ služba re~istr-ace peri~'dit

Pr::> systém ASRP= bylr. ~a31án' 353 prac',vních listů

nových periodik. Plán byl spl~ ěn na 353 ~ Dále b 1

p0věřen celý čs, f,'nd ASi.P~ a vyprac':'Járl~' změnc.vé praccv

ní listy V pr:čtu 763. Pr c·::mtralizovaný f:nc.1 Y.:opií obálek

a titulních listů byl ~ z lslán'~ ')23 vzo:::'ů 'Pro systém

ISDS byla vyřízen') 30 JCJ ~azů. ..

Během roku S8 uskuteěni=. -1 :2 sr:;t::':ání -- ~;:'·;'~:3ul tace specia

listů ASRPI v l\~oskvě a pJ_enéS.r-ní zasedli1.f systérr.11 18DS

v Paříži, kterých se úča3~nil 1 ČSa delegát.

Koordinace účastníků ft SR'?I v ČSSR byla zajiši>-'vooa

1 koordinační poraaou 7 ~vět~u v STK; ~etodickým šk~lením

účastníků v Martině a ij Bratislavě v říjDt')'sobním a

písemným stykem.

Pro zajištění 3.etapy systému 'oyly zpracován,,,' připomín-·

ky k Technickému projektu ASRPI .. 3, k MetJdicl:ým materi

álům pro přípravu a vedeni SI'UP:"SU kódú ~;:(~)lel:tivů a vydá-'

vajících orgqnizací k Informac~' aut~mat~sov ném yuži~!

zkrácenéhr názvu peri"di':;: v cSSR přip::- línky k Instrukci

l v á í " l' t o SRF-r 1 ~ ." - h ~ ívyp nov n prac OVnH' n .. ::\. 3 .U .•' _ -, _ a l-..."la~.yz q "! Z ~Jcn --cen

Registru peri 'uičl3sk::,ct-l ~zdD.níLj strru ~12!1:v rrCVTI 1975

čs. části.



koordinace b:;bl'.(r:.,_:..ťl·;~, 6:.1"1::' __ .J. 'cn.2. ;nuc\;:;:J.ě

zajištována

2.1 1etodická a koordinační jjnnjs:, :3 II s',:', li' ::'a('u\-.(~ :.",

knihovnami byla realiz.'vÉm8 forEl,Ju CVOL 1:c) ~rdin3.čnic:l

p"rad : 21.-23~červnn J976 :'e f..nala .1 o11dcnní }:)ITd"-.,·

nační pcrada v Knihovně 7.Kr:,peckého v Lil)erc:,.

7.prosince 1976 se konal- j€V.l den:li k )or(linDčn{ p ďr3.rl-

V ÚVTEI-STK v Praze, na ::tere by~ prOJedná.Yl '\ Gchvc'ler.

soub")rný plán bibliografií technickG II "LerattU'~' :ua 1 -9T(',

K 151etému výročí koordinační čínnr:sti B3'llL by1'" 'JY C. 8.-'.' ..

publikace "VýV()j a výsledky koordinačni čJnn>E'tl v oul, s ..

ti technické bibliografie v letech 1961-1 ~175 II

2.2 Podle sC'ubornéh() , lánu bi blil"'grafií technlcké ~ l "Lel:atu:'Y

bylo v termínu vypracováno a předán:: do vvda\'atelslr~í1()

úseku 12 mcnografických a 2 peri dick~ bibliografie

2 Funkce :S'::T~' J. "',

3 Ústřední dokumentační fond byl r~zšíf2n o ?O~.~21 do~u"

mentačních z áznaI!~ů ze sítě VTEI. Plán oyl sn=...ni"l1 n ')

111. 9 7~.

3.1 Byla zpracována zpráva H.3tudijní příprava problému přGn ...

su dat na nových informačních med iích I; S per spekt i vou
/

uplatnění v UDF
3.2 Průzkum z~jmů uživatelů JDF byl r0vede~ s 38 \ b~aným~

respcndenty a jeh0 výsledky b;:,'ly použ: ty pro délš:(
v .~

usměrnování vývoje služeb UDF

4 Na základě objednávek vý.r0bnícll ) dnildl -c, vV' kU:-u1ý _',1

a vývo j orych ústavů a vY.Jokých š _~ -i ':)ylú :301' ~(; v8n

128 rešerší< Plán byl sn'-něn na 2.::'8 % 1\' ,,;ne. ( ne bylr;

provedeno 19 negatlvníc:-- rešer9í Fl 8' ):::.30:. 'lýcr l.:1.ibL Q'

grafických porad. Kart téka rešerší Z~ E~- 8 sjté VTEI

byla doplněna o 2.062 zÓ3namó

4.1 Zpráva o statistickém šetřen< využíván~ s\,"ku:'lI'1frn:;"cl.

fondů za rok 1975 o::/la vvprncovánR v te::'TIl u
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Odbor speciálních fonqů

1 V průběhu roku 1976 byla zajištována funkce vyčleněného

národníhf) nrgánu pro iilezinárodní specializ0vaný inror

mačni systém prŮIDyslnvých katalogů (~~ISPK)

- Do fondu MSISPK bylo zasláno celkem 2.057 jednotek FL,

tj. plněni pl'nu (20000 jednotek za rok) na 102.8 %
- Bylo zpracovánn,a zasián~ do hlavního orgpnu MSISPK

celkem 807 vstupních podkladů pro automatizovaný

systém zpracováni centralizr:vaného f0Yldu ./ISISPK podle

jednotné instrukce (tzv. pracovních listů spolu

s příslušn0u čs, FL), tj. plnění plánu na 100.8 %
(plán 800 pracovních listů za rok)

- Byla zorganizována propagace mnnhnodvětvového bulletinu

I1N0vyje promyšlennyje katalogi" rozesláním náborového
letáku a vystavením na výstavě přírůstků FL

- Odd. FL se podílel na pří~ravě mikr grafického zpra~o

váni FL pro systém MSISPK

2 Byla zajištována ~unkce národního informačního orgánu

pro mezinárodni informační systém vřdeckotechnických

překladů. Byla zajištěna účast na : 4.zasedání "Pracovní

skupiny Čís.l" Služby "IUTERINFORNlPEREVOD" ve Varšavě

ve dnech 12.-15.4.1976

4.zasedání I1Rady Mezinárodní informační služby vědecko

technických překladů" v Sofii ve dnech 11.-15.10.1976.

Byl proveden průzkum typů a množství materiálů zprac~vé

vaných v překladatelských střediscích ČSSR z češtiny

(slovenš tiny) do západ evr opských jazykl',. Výsledky prl1

zkumu budou použity jako pcdklad ve VCP v Moskvě při roz
hodování, zda meji být tyto překlady zahrnuty do systému.

Byla provedena propagace rejstříků "Naučn0techničeskije

perevndyll rozesl'ním pr pagačních letáků v bulletinu

"Překlady z odborné literatury".

Do VCP v Moskvě byl zaslán ", celkem 213 záznamů o překla

dech z těžkodostupných jazyk'
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3 Pokračovalo budování samostatného fondu čs. firemní

literatury podle vládního usnesení č. 174/74 o poskyto

vání informací ~ čs. výrobním sortimentu. Bylo získáno

celkem 3.107 titulů tj. plnění plánu (2.000 titulů za

rok) na 155.3 %

4 Do fondu zahraniční firemní literatury bylo získáno cel

kem 20.995 titulů FL, tj. plnění plánu (20.000 titulů

za rok) na 104.9 %. Navíc bylo získán. 12.866 duplikátů

FL, z nichž knihovnám v ČSSR bylo předáno 5.410, partner"

zemí RVHP 2.558, zbytek 4.898 byl zařazen do fondu FL STK

5 Knihovnicky byl zpracováno

věcným p pisem 27.596 titulů FL, tj. plnění plánu

(22.000 tito za rok) nE 125.4 % ; stejný počet titulů

(tj. 27.596) s příslušným počtem duplikátů byl adjustován.

Jmenným popisem bylo zpracováno 7.724 titulů FL

6 Pokrač~va18 budování a zpřístupňování vybraného fondu

firemních časopisů v p.čtu 175 titulů

7 Bylo zajištěno převádění vybraných tematických celků

podle trrIT z fondu FL na mikrofiše. Ke zpracování v ÚTZ

byly předány 4 objednávky na 22 znaků MDT v rozsahu

300 prospektů, tj. 9.563 stran, ÚTZ zhotovila 108 mikro

fiší. Celkem obsahuje fond FL na mikrofiších 837 prospěk

tů, tj. 27.219 stran na 301 mikrofiších

8 Celkový plán výpůjček FL (16 .000 jednotek za rok) byl

splněn na 109.9 %. Z~ ůjčeno bylo celkem 175.836 jednotek

FL.

Bylo usp~řádáno 10 výstav přírůstků FL, na kterých bylo

vystaveno celkem 13.457 vybraných publikací, z toho bylo

457 firemních časopisů
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Do ústřední evidence v1zt~~ých zpráva bh8jených
disertací na zák18dě směrnice Fl~IR Č. 2/1973 došlo
4.253 záznamů. Tematicky uspnřádané přehledy anotovaných
informačních záznamů o vjzkumných zprá7 'ch a disert cíc._
došlých od 2~p01cletí 1975 byly zpřístupněny oovětvovým 8

oborovým evidencím a vysokým školám v 8 dávkácho Byl
proveden nábor odbp.ratelů na Tématické řady u ;']53 insti-o

tucí a získán celkem 132 zájemců na 726 témutických
řad. Dne 30.11.1976 se konala metodické, koordinační a

kontrolní porada opovědných pracovníků oovětvovvch a
oborových evidencí k plnění Směrnice F~UIR č. 2/13,

Na zákledě tétr pJrady byl vyprac ván návrh nového
informačního záznamu VZ a D, který byl rozeslán k připo-

mínkovému řízení

10 Byl průběžně plněn úknl zabezpečnvání chodu ústřední

evidence překladů na sam činném počítači DATA SAAB D 22.

Došlo 12.416 požadavků na prověření duplicity, bylo
vyloučen 584 duplicit. Úseku vyoavatelství byly průběž

ně předávány p0dklady pro zprFlcovávání bulletinu "Překla-
/

dy z odborné literatury". Do UTZ bylo předáno 9.179 kopií

h~tnvých překladů ke zpracování na mikrc iše pro archiv
/

UEP

II Bylc zajištěno vydáv8ní periodika Průmyslové informac~.

Desetiměsíční zpnždění v tiskárně bylo koncem roku sníže-

no na necelé čtyři měsíce. V prvním čtvrtletí 1977 je

předpoklad, že skluz bude tiskárnou vyrovnán.
Agenda "Vědecké přístrvje - RVHP" byla usměr~ována pO(lle
pokynů FNITIR. Bylo desláno 21 popisů vědeckých příst'~o,jt

vyvinutých v ČSSR prn potřeby vědeck0výzkumné zák12dnyc
Podle informací z nsméh0 zasedání Stálé nracovní skupiny
RVHP pro Vědecké přístroje byln ČSSR vedle lJDR v r .1976
na prvém místě v počtu zveřejněných příspěvků v meziná

rodním bulletinu "Naučnyje pribcry - SEV".
V počtu odebíraný h výtisků je ČSSR na druhém místě

v členských státech RWIP za SSSR

12 Byla vydánu publikace IlČeskoslovensl:ý pr,o'ITLysl /76"

a zpracován rukopis vydání 1977, l.díl
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• Přehled publi~ačn~ činnos~~

4.1 Vydané publikace

4.11 Časopisy

Czechoslovak Scientific and Technical Peri"'dicals

Contents

10x ročně, náklad 250, zdarma

č. l/76 280 str. 78 zázh.

č • 2/76 100 " 51 "
č • 3/76 130 " 70 "
č. 4/76 110 " 61 "
č. 5/76 122 " 69 "
č . 6/76 130 " 71 "
č • 7/76 157 " 79 "
č. 8/76 133 " 70 "
Č. '9/76 133 " 75 "
č • 10/76 150 " 70 "

Přirůstky zahranični technické literatur~

12x ročně, náklad 450, Kčs 96.--
Č. 1/76 91 str, 8'95 ,

zazn.

č. 2/76 73 " 755 II

Č. ' 3/76 78 " 744 "
č. ' 4/76 75 " 762 "
č. 5/76 78 " 760 "
Č. 6/76 75 " 745 "

Č. 7/76 92 II 844 "

Č. 8/76 75 " 745 "
č . 9/76 75 II 740 "
č. 10/76 78 " 750 "
Č. '11/76 80 " 766 "
č • 12/76 80 " rejstřiky
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Překlady z odborné literatury

12x ročně, náklad 900, předplatné Kčs 300.--

č. 11/75 150 str. 650 zázn.
č. 12/75 170 ...·f-:-.. 735 11

Č. 1/76 17J " 735 (I

č. 2/76 173 11 735 11

Č. 3/76 175 ff 749 "

č. 4/76 173 11 735"

č. 5/76 168 (I 728 "

č. 6/76 180" \ 765"

Č. 7/76 172 11 745 "

č. 8/76 174" 738 II

Č. 9/76 190 fl 772"

Č. 10/76 172 ft 710 "

č. 11/76 173" 72O "

Pr~~.yé inf~rmace

6x r"čně, náklad 1.350, l'řerlplatné Kčs 150.--
č • 1/75 128 str. 102 zázn.
č. 2/75 128 " 123 11

č. 3/75 112 II 129 "
č • 4/75 112 11 164 "
Č. 5/75 112 " 152 "
č. 6/75 112 " 185 "
Č • 1/76 112 II 102 "

č. 2/76 112 " 123 "

~ 4.l2 Publikace na~.krače-vání

1. Metodické letáky
Náklad 1.800, předplatné Kčs 50.--

č. 108 Rada,V. : Výpůjční služby v technických knihovnécn.
44 s.

Č. 109 Patočková,A. : Tiskonisy pro knihovnickou
evidenci. 48 s.

Č. 110 Thannabauer,V. : Některé problémy zpracování
faktografických informací. 52 s.

Č. 111 Dewet terová ,H. - Salzer, J. : Organizace D. zElbezpe·
čení dokumentační činnosti. 68 s.
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č. 112

č. 11J

• č. 114
č. 115

č. 116

KDdečka,S. : Pom"c VTl cyklu "Věda - techniko.
výr oba ". 72 s.

Sedláčková,M. : Povinná evioence zahraniční

literatury dovážené do ČSSR. 28 s.
Konigová,M. : Knihovnická statistika. 88 s.

Nádvorník,M. - RiedlovátM. : Jmenná katalogizúce
soubo~ů tiskovin, 84 s.

Hylmar,J. : P~kyny pro volbu mechaniznvaného
selekčního systému. 48 s.

2. Výměna zkušenosti

Náklad 650, předplatné Kčs 25.--
č. 4/1975 Hubscher,E. : Patentevé informace na mikro

štítcích. 32 s.
Č. 1/1976 Š~rm,B. : Aplikace mikrcgrafie ve službách

VTEI. Náklad 1.000. 96 s.
č. 2/1976 Jedlička,B. - StarÝ,M. - Verner,V. :

Výstavba jedn tného a~tomatizovanéhc

systému plynárenstvi CSSR. 60 s.

3. záznamů e

Makroprofily SDl)
9x ročně, na objednávku, cena za xeruk pii záznamu Kčs 1.40

Infcrmace o připrav.evaných 'publikací-ch technické li teratur:y.
v zahraničí! část II.

(Zprac. A.Čermáková) 36 s. Náklad 250. 343 zázn. Cena Kčs 9.-

4.13 Menografie

1. Sou2isy a bibliografie
Seznam bibliografii technické literatury a rešerší

vYRracovaných ve Státních technických a Státních vědeckýc~

knihovnách v r. 1975

(Zprac. J.Meisterová) náklad 300 Cena Kčs 19.--

Cena obou svazků

Kč s 74.--
269 str. 2.312 z8zn
187 "

náklad 250

Státních technických a

r .1974

l.čá~t - abecední soupis disertací
2.část - rejstříky

Technické disertace ve
vědeckých knihovnách v
(Zprac. Ing.A.Lísková)
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Infor ace o připravovaných publikacích technické lite~~t~y

v zahraničí, část III.
(Zprac. A.Čermáková) 28 s. Náklad 250. 237 zázn. Cena I'čs 7.-

/

Seznam od~rných zahraničních a československých časo pisů

ťocházejících do ÚVTEI-ST!5. v r .1975 a objednaných nu~.976.

Seznam odborných časopisů kapitalistických stétů ~bjedn~

~ých pro rganizace resortu FMTIR na r. 1975.

(Zprac. A.Čermáková) 340 s. Náklad 300. 5.100 zézn.
Cena Kčs 53.--

~inip~čítače a mikrop~čítače

(Zprac. A.Jeřábek) 184 s. Náklad 660. 695 zázn.
Cena Kčs 31.--

Reprografie v k~nstrukčních a projektových kancelářích

(Zprac. A.Jeřábek) 183 s. Náklad 700. 578 zázn.
Cena Kčs 30.--

Bibliografie bibliografií technické literatury ve vybraných

SVK a STK ČSSR 1973-1974~

(Zprac. J.Meisterová) 84 s. Náklad 300. 530 zézn.
Cena Kčs 16.--

2. Jiné neperiodické publikace
Vodičková, Hana: K ~tázce perspektivy katalogizační

t e or i e. 22O s.

(Náklad 300, cena Kčs 35.--)

Československý prúmys1 76
Výběr informací o česko~lo~enských průmysl vých VÝ~obcích,

výzkumu a vývoji. 144 s.
(Náklad , cena Kčs 76.--)
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4.2 Publikace v tisku

4.21 Če.sopis.Y

Přírůstky zahraniční technické literatury

12x ročně t náklad 450, cena Kčs 96.--

č. 1/77 96 str. 814 zázn.

~T 2/77 88 str. 754 zázn.

Překlady z odborné literstury

12x ročně, náklad 900, předplatné Kčs 300.--
č. 12/76 173 str. 720 z c;?n .

č • 1/77 175 str. 730 zázn.

PrllII1,Y slové informace

č. 3/76 112 str. 129 zézn.

č. 4/76 112 str. 164 zázn.

Č • 5/76 112 str. 152 zázn.

č. 6/76 112 str. 185 zázn.

4.22 Publikace na nokračování

Čs. výzkumné zprávy a disertace

1., 2.dí1, na objednávku, 1.278 str., cena Kčs 145.--

Výměna zkušen~stí

č. 1/77 Dobřemysl,Jesef Automatizované zpracování
rešerší ve výzkumném a zkušebním
leteckém ústavu v Praze

4.23 Monografie
Soupisy a bibliografie
Informace ~ připravovaných publikacích technické litera

tury v zahraničí. IV.
(Zprac. A ~ermák.'v~) 35 str. Nák18d 250. 409 zázn.

Technické disertDce ve státních technických a stétnich

vědecQích knihovnách v r.1975.
(Zprac. Ing.A.Lísková). Náklad ~50.

I.část 260 str. 1.302 zázn

II.část - 109 str. rejstříky 'o
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Lamináty ve stro~irenské praxi a příbuzných ob~rech

(Zprac. J.Meisterová) 75 str. áklan 250.
348 zázn.

Defekt~skopie v hutnictví

(Zprac. J.Meisterová) 73 str. Náklad 300.
279 z8zn.· ~
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5. Statisti~~é ~tazqt~l~

5.1 ~imár~í fondy - r 0 zsah

Přírůstek a stav ztkladníh fondu

_.__ ...... __4'0

Stav Stav Přírůstek % stavu
1975 1976 1976 1975

Knihy 398~781 412.006 13.225 28 84

Seriálové publikace 98.438 103.330 4.892 7.15

Časopisy 208.886 216.903 8.017 15.17

Mikrofilmy 19.481 19.884 403 1.39

Celkem 725.586 752.123 26.537 52.55
•
úbytek 1.347 1.634 287 0.11

Sti..1?i na konci roku 724.239 750.489 26.250 52.44

Ostatní pr imární fondX

archiv rešerší 20.174 20.302 128 1.42

archiv překladů-kopie 11.075 11.075 0.77

archiv překladů-mikrof. 52.580 61.759 9.179 4.31

fond refer.periodik 111 111 0.01

spec.fond o výst.knih. 2.557 2.619 62 OD18
Celkem 86.497 95 .866 9.369 6.69

Celkový rozsah přír stků

a stav fondů 1,357.293 1,434.472 77.179 100. --

Fond firemní literatu~

Počet jednotek 545.955 587.337 41.382

z toho: p čet titulů 264.603 292.199 27.596

adre sáře 434 606 172

tituly firem.časopis~-y~o ~1~6~8~ ~1~7_4~ ~6

Celkem fir.lit. 546.557 588.117 41.560

Stav fondů v příručních knihovnách

Neperiodická literatura

Velká studovna - PK .....•......•• 3.015
skr ipta <........ 813

- výstavka n~vinek 1.230

Časopisy

Velká studovna - volně přístupný fond ... . t'

- výstavka nových čísel

vybraných ti ulů ........•.

- mikrofiše peri. dik ...•••.•
"Studovna UDF - refer.časopisy - titulů .•..•

1.962

3.700

149

111

4'0.82

20.35

0.04

40.87
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-_~sek vÝ2knmG 't -ýst'lvt- so:,,'stav;;r V'':'.8I ~: ..
0S2k te. II ic '--V ch '" e1::- ~ :lÚ, kýc'h informrr;i
Ústředni -secrnic1<á základnd .... , ..... " o >:.

Stá t n 1 teC' [1:1 i \.. \: á k.1 i h' "na ..".., o • • • • • • (. "

Úse~:: ek' :lOrnicko·-techni(;k;:~ , ,.
Vydavate 1 ó ~ ví., . ,. 3 • • & o • ., .. J ,~ • • c • • , c ';I • I) lot"." ..

Úsek Střed:3ko francou~8Ké dokument8ce < ••.• ,

J.;nsti tut U'i"TEI pro mi:-ll -,š}: ',ní \ zč!ělávlli: l ..• '
Úsek věuecv,:o-techaické pl"opat;a'1(~7 .. Jntc:.. k"'mer ...
Odbor :nezi1é~rod í snolu,ráce .• ' ..... one •••••

Celkem služe~n1 fondy ... ~. f'I I .., .. ,. ,. , .., "=. .. ~ • • II ... .. ... " ., "

-:" 7'7 Jl
-l..J";"

2.COS
- -I'"

..1 )

10
76

2
___~L
6,227

Finanční r~dn tn ~p~lQoníh, _.ndu--_..----....-... ........--- ......-.- ...... - - _.. ,~ -.. ....- ._-

Kčs 46,753,076,6?

Stav k 31.12,1976 , ......• ,., - Kčs

~ v

Uby t ek :.. ... fo to •• " ••• ~ •• , •• ~ •• ,) ...... o ••• , Ke s

.st§.~_;_ .."n ~~2: 1_~75

Přírústek ~

K . h . " ,:; , l ',~vnl y D ~·'e .. Je J_ 'Ve pUO_~.. .l":tCc- • O,)'·" ,-

ea s ('I p i sy ~;'''' ...... o '•• ~ ". ~ • ... • , ~ , • ·1 I. • , •• ., • c,

Mikr ok Opl é • $ o:. • } • • .. • .1 - " o 'I • ~ ... • • .. ( o ~ • :. _

Přír~stek celkem .. '- ...............•

"
2,198.780.30
3,006~804.59

93,600.--
5.J. 2 99 ':.!-.!2.i.. §.L

150543016

52,036,718.35
========================================================

. ~ ...... , . .-0- 0 ~- -......-_~--------- ~_.~ ._---~-~~---_.--... _......-..-- ---

Hodnnta p~ltlikací

UiTTEI v Yč s 46.214 . ~..-

Hodnota nakoupených publi·
kací v Kčs 266-9'1.53

385 .05 0.-
77 0,100.--

x 625.228.-- ·Celkem '00 313.215,53
xxl,250.456.--

Ce1kell

Hodnota Č so~· x
lit,v Kč~ xx

Hodnota knlž. a x 240,178.-
serial.lit.v K~s xx4 0.356.--

Finanční hodnota přírt1st.ku...fl_ek\Tivnlentu mezin_~rodní výTl:SW',

Přír~st€k : Ekv~valent :

x Pfi Diep~čtu ~ US S = Kčs 15.- (výměnn' hodnota Dřír~stk~)
xx ?ři přepc~~u i í;3 ;'3 :-; Kčs 30.- (nákupní hodnota přír1.'\stk~)

Finanč~í h:)dn.~ta fondY-1'lr~~i literatury
TProspekty, katalogy, adresáre)

Stav k 31.12.1975 . " •. - .• ,.,. Kčs 5)719.656.--

přír ~s t e k ~ " - o o • • • • • • • •• , • • , • , • II 4 34 . 34 4 • --

Stav k 31.12.1976 ...•.. , .•.•• 'l 6,154 9 °00.--
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5.J !t0zb0~1 dl:2.Y-l?tírů~tk'?:.

Skladba přírůstku neperi~dické a seriálové literatury

podle původu a ponle způsobu nabytí - svazky

....._--..--
Skladba ~řírůstků titulů fondu :firemní literatury

---
Přímá Vým8na Dary Celkem %akvizice

2.715 392 3.107 12.8
72 1.417 1.489 6.2

18.600 603 303 19.506 81.0
21.387 2.020 695 24.102

8807 8,4 2,9 100.- 100.--

Pov.výt.

3.544

3.544
19.56

--
Nákup Dary Výměna Celkem %

2 c 951 10083 7.578 41.83
2.263' 9 2.020 4.292 23.69

516 7 411 934 5.15
2.077 483 2.748 5.313 29.33
7.807 1.587 5.179 18.117
43.09 8.76 28.59 100.--

Skladba odebíraných časopisů ročníku 1976 podle

způsobu nabytí a podle původu

Povinný
výtisk

SR

lkem

elken včetně

- duplikáty

153

153

3,05

153

Nákup Dary

323 408
+355 +522

676 19
+110 +155

542 3
+ 28

2.037 88
+ 103

3.578 518
+ 596 +677

71.55 10.32

4~174 1.195

Výměna

108
+ 4

113
+ 2

534
+ 5

755
+ II

15.08

766

Celkem %

884 17.65
+877

803 16.13
+269

658 13.12
+ 30

2.659 53.10
ít 108

5.004 100. -
+1.284

100.-

6.288



- 24 -

5.4 Sekundární f~ndl - rozsah - .
Katalogy základního tondu

-

Stav Přírůstek Stav Přírůstek Stav
r. 1974 r. 1975 r. 1975 r. 1976 v r.1976

Knihy
glavní 470.958 18.680 489.638 19.930 509.568
Čt •au t or ský 468.689 20.720 489.409 21.525 510.934
předmětový 349.503 4.873 354.376 5.116 359.492.
systematický 406.610 16.685 423.295 17.545 440.840
-
Časopisy

Hlavní 81.340 12.200 93.540 12.150 105.690
',listní 64.730 6.100 7O. 830 6.170 77.000
:čten.abeced. 74.076 5.220 79.296 5.740 85.036
'x 9.9~3 650 10.613 770 11.J8Jvten.system.

1- o -
I:ilikr ofi lmy
Jmenný 21.779 1.990 2].769 1.190 24.959
Systematický 25.163 1.240 26.403 660 27.063
- ~

1 C e 1 k e m 1,972.811 88.358 2,061.169 90.796 2,151.965

Katalogy firemní literatury
i Stav 1975 Přírůstek Stav 1976

1976
I Katalog abeeední 189.791 7.860 197.651
I

Souborné katal.gy
Stav 1975 Přírůstek Stav 1976

1976
Jmenný 148.500 - 148.500
Systematický 69.896 32.728 102.624

218.396 32 728 251 .. 124

I

/
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Bibli ogr8.::'ic~<:é kar l, ·,t éky

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

Stav v r.1975 Přírůstek 1976 Stav v r.1976

25.855
64.628

2,396.9J9

350
570

25.505
64.058

3,379.639

řírůstek celkem
"yŤ'azen()

ibl.kartotéky celkem

iter~tura otech.
nih. a VTEI
art •.jmenná
1rt. vě ná
Istř. dokum .fond
kort~čs.záznamů 2,555.542 12J.201 1,491.740

II "vyřazeno 1 , 187 .OOJ
Engineering Index 683.029 78.120 761.149

IS t_ř_.'-(ar t . r e š er ~,.:;;í .;;..5=1...;..'.;;..5~05~ 2.:.....~_0.;;..6.:..;2~ ...::;5-,,3::...:.-:.5~E:_,-,-:f{'

204. JOJ
1,187 .003
- 982.700

6střední evidence
výzk.zprávy

toho: zahran.
českoslov.

stř.evid.překladů

r;lagn .pásky

42.091
24.342
17.749

89.226

vyřazeno

4.436

11.8J2

22.185

101.058

173.408 16.268 123.243

Fond nových technologií

40.889 855 41.744

Služební pomůcky (nezapočítávají se do s cučtu sek.f.)
vidence seriálů

v akv.knih 658 17 674
virlence seriálů

v mez.výměně 1.263 7 1.240
vidence sbírek
ve jmen.popisu 1.063 . 12 1.075
eslář ve věcném

popisu knih 86.037 367 86.404
beced.rejstřík MDT
ve věc.popisu 15.517 79 15.596
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5.5 Poskytované služby

Skladba výpůjček ze základního fondu

%

36.4
46.3
4.0
0.1
0.4
0.3
6.6
5.9

p~čet

166.496
210.790
18.352

22
1.640
1.566

30.031
26.563

Osobní mimo knihovnu
Osobní prezenční

Meziknihovní
Do zahraničí

Interní krátkodobé
Interní dlouhodobé
Oběh časopisů (počet tito ~1945)

Časopisy pro přír.fondy
(počet tit. ~963)

Cel k e m 455 .460 100. 

Výpůjčky ze základniho fondu představují 72.2 % všech výpůjček

Skladba ~ýpůjček z fondů FL

Pohotovostní reprodukční služba - počet stran

%
2.34

95.40
2.26

%

95. 
5 • ...:.

100.-

100.-

počet

103
4.206

100

4.409

počet

167.103
8.733

175.836

131.000

2.8

%
60.6
12.6
19.7
4.3

100.--

cca

8.733

počet

5.288
1.099
1.726

374

246

počet %
15.711 98.55

232 1.45----_ .._---------------.;~~---~.....:
15.943 100.-

cel k e ID

cel k e m

Skladba repr dukčních služeb - počet zakázek

Výpůjčky z fondu firemní literatury představují 27.8 % ~e všech
výpůjček.

Celkový počet výpůjček z primárních fondů STK . 631.296

Skladba "Výpůjček z ,jiných knihoven

Tematické řady

Indivi uální výpůjčky

z toho : osobní
z rešerší
z výstav
vyžÉld.ze zahr.
adre sní dle
signatur

cel k e ID

Pro interní služby
Ze zahraničí

Pro zahraničí

Objednávky zákazníků ČSSR
Pro zahraničí



sekundární fondy

Ústní inf'.rmace
primární f'endy

- 27 -
Rešerše ze sekund. f'ondů úspěšné 128

negativni 19
Rešerše FL úspěšné II

negativni 10
Celkem rešerše 267

Konzultace meted. oddělen;í 233

služby čtenářům

firemní literatura
ÚnF a bib1iegrafie
dokumentační kartotéka
fond referát. periodik
normy
ústřed.evid~ VZOD
ústřed.evid. překladů

fond nových technik
Celtem ústní informace

Písemné informace

primární fondy ~ služby čtenářům

firemní literatura
, ..

sekundární fondy UDF a lbll0gr.
ústřed.evid. VZOD
ústřed.evid. překladů

fond nových technik
Celkem písemné inf.~mace

Celkem informace

24.148
1.773
2.931
3.259
1.989

710
175
506

__~5__.L
35.546

38
207

84
15

497
14

855

36.401

5.6 Uživatelé STK
Počet evid,vaných čtenářů

Jednotlivci
Kolektivů

14.565
319

14.884

97.85
2.15

100.--

Počet návštěvníků

Knih~vna vč,stud vny prim,fondů

Studt'vna ÚDF
Fond firemní liter.

150.882
2.649
1.404

154.935

97.44
1.65
0.91_

100.--

P~čet odběratelů tem8tický~h řao ~iremni literatury
počet odběratelů J46
průměrný počet odběratelů

na jednu řadu 12.7
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éi~ ~ema-ick'1 sklad,)a fr-ndů a služeb

• • --'4_" _.. ......, _ _ _
~

Pe~centuá:~í ~astoupení r~orů zakládaných v UDF d0 českých

kartoték o-o stav k 31.12.1976
--~~--~-

Obor P0čet záznamů %
_.__~~o__ • _ -------,--------------

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

Knihovnictví, VTEI

Ekonomie

Matematika

Fyzika

Chemie

Lékařství

Technický rozvoj

Energetika - elel:tr~

Strojírenství

Hornictví

Inženýrské stavitelství

Technika dopro prostř,

Chemické technologie

Průmysl silikátů

~~etalurgie

Textilní prů~ysl

Xaučuk a plast .hmoty

Přesná mechanika

Počítnče

Stavebnictví

Architektura

Film

cel k e ID

21.528
183.811

8.811
109.233

80.324
6.136

35.566
176.010
280.503

52.033
76.474
51.593
83.407
57.414
99.027
12.984
50.977
13.829
32.460
28.754
25.172
4.694

1,491.740

1.4
12.3

0.6
7.3
5.4
0.4
2.4

11.8
18.8

3.5
5.1
3.4
5.6
3.9
6.6
0.9
3.4
0.9
2.2
1.9
1.7
0.3

100.--
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TemGtická skladba výpůjček firemní literatury

Téma

1 Knihovnictví

2 Lékařství, bezpečn st práce, hygiena

3 Přesná mechanika měřicí přístroje,

laboratorní zařízení

4 Energetika a silnoproudá
elektrotechnika

5 Slaboproudá elektrotechnika,
elektronika

6 Strojírenství

7 Doprava a dopravní prostředky

8 Metalurgie

9 Průmysl silikátů

10 Chemická technologie

II Průmysl kaučuku a plastických hmot

12 Výpočetní technika

13 Polygrafie

14 Dřevařský průmysl

15 Stavební práce, stroje L hm.ty

16 Fot~grafie, film

Cel k e m

Počet

výpůjček

193
8.551

22.739

12.22]

18.875
37.396
16.537

8.227
4.922

12.780
5.344

11.127
1.441
2.303

10.354
2.777

175.789

%

0.11
4.87

12.93

6.94

10.75
21.33

9.39
4.68
2.80
7.27
3.04
6.33
0.82
1.31
5.85
1.58

100.--
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Tematická skladba z8znamo zveřejněných v bulletinu

Překlady z odborné literatury v roce 1976, ~ís. 1-11/1976

Tématické řády

Ol Technika všeobecně

02 Geologie
03 Metalurgie
04 Strojírenství

05 Energetika
06 Elektrotechnika

07 Doprava
08 Stavebnictví

09 Chemická výroba
10 Pr1jmysl silikátů

II Plastické hmoty
12 Org. a výp. technika
13 Zdravotní technika

14 Zemědělství

15 Potravinářství

16 Technika obchodu
17 Techn. polygrafie
18 Astronautika
19 Sděl. prostředky

20 Průmysl a řemesla

21 Matematika
22 Fyzika

23 Chemie
24 O~tat. přírodní vědy

25 Kybernetika
26 Informatika

27 Ekonomika
2e Školství

29 Filosofie
JO Společenské vědy

99 Ostat í

Cel k e m

Počet

záznamů

1.506
559

1.412
968
362
736
522

639
295
266
362
404
549
721
484
314
157

1

10
696
51

359
129
152

6

46

774
441

155

98
60

13.234

%

11.37
4.22

10.63
7.32

::.Z"t76

5 .. 57

3.94
4.82
2.25
2.03

2.76
3 .05
4.14
5.44
3.64
2.47
1.18
0.01

0.06

5.23
0.37
2.71
0.96
1.15

0.04

0.37

5.85
3.31
1.16
0.74

0.45

100. --
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Tématická skladba zázna~ů zveřejněných v periodiku
/IPrůmyslové informace 1976"

Tématické oddíly
Počet zveřejně

ných záznamů

celkem

Druh informace
% Původní Převzaté

Průuysl všeobecně

Podnikové hosp.
Konstruování
Konstrukční díly
Konstrukční materiály
Techn. kont. a,měř.

Stroj. technol. všeob.
Metalurgie všeobecně

Výroba odl. slév.
Metal. spoj. a řezykevů

Mech.děl. a úprava pó1~tovarů

Výroba a'údrž.n8ř. všeobecně

Třískové obrábění kovů

Elektr. a chem.obráb.
Zprac. nek~v. polotovarů

Tváření zastudena
Výr. ozub. a drážko
Výr. závit. dílů

Mont. a sp~jov.dílů

Elektr~techn. výr.
Jedpoúčel. techn.
Povrch.úpr. a ochr.
Zajišt.provoz.vše~b.
Podn.dopr.všeob.
Podn.energ.všeob.
Energet.stroje a zař.

Motory a hnací Jedn.
Prostře dálk.dopr.
Zaříz. pro spec.ob~ry

Od vět .výrob. zařízení
PřístrojovFc technika
Automatiz.prostřed.

Cel k e m

20
24

3
29
16
18

1
12
46

5
4

47
4

10
5,
4
2

19
39

5
24
23
92
43
60
2

5
74

139
55
25

855

2.34
2.81
0.35
3.37
1.87
2.10

0.11
1.40
5.37
0.58
0.47
5.50
0.47
1.16
0.58
0.47
0.23
2.22
4.66
0.58
2.81
2.70

'10.75
5.02
7.04
0.23
0.58
8.64

16.25
6.42
2.92

100.--

5
6
-j
5
3

2
8

1
7
4
1

4
5

1
4
7
2
4

1
10
13

7
5

105

15
18

3
24
13
18

1
10
38

5
3

40

9
5
4
2

15
34

5
23
19
85
41
56

2
4

64
126
48
20

750

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

r



- 32 -

Tematická skladba informaeí zveřejněnýeh vt~s.průmyslu /76"

Tematické oddíly Počet zveřejně

ných informací

Prúmysl všeobecně

Ge.l.gie, těžba a uprava surOVln

Energetika
Metalurgie

Strojirenství
Elektr.technika a sdělovaeí

technika
Spotřební průmysl

Potravinářský průmysl

Doprava, manipulaee
a skladování
Chemie
Stavebnictví

Zemědělství, lesní a vodni
hospodářství

Zdravotnictví

25
II

24
10

77

71
13

6

37
28
27

14
29

372

6.72
2.97
6.47
2.68

20.71

19.03
3.49
1.61

9.92
7.54
7.27

3.77
7.82

100.--
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7. Statistické šetřeni o využívání sekundárnich fondů

v roce 1975 a 1976.

Rozložení návštěvnosti studovny ÚĎF

v jednotlivých m~s~cích

Měsíc

leden

únor

březen.

duben

květen

červen

červenee

$rpen

září

říjea

listopad

prosinec

cel k e m

~_ ...
Počet návštěvníků 0.1jO

1975 1976 1975 1976

260 260 10.9 906

258 261 10.9 9.6

250 311 10.5 11,5

281 306 11.8 ll,]

220 246 9.3 () . 1

186 222 V.8 8,c

128 170 5.4 6.3

91 148 3.8 5.'1

137 194 5.8 7.1

233 191 9.8 7.0

170 246 7.1 9.1

164 156 6.9 5.7

~ .378 . 2.711 100.0 100.0

Ro~lť)žení návštěvnosti p~d1e druhu r.rganizace

rganizace Počet návštěvníků %

1975 1976 1975 1976

pražské 1.600 1.918 67.3 70.8

mimopražské 778 793 32.7 29.2

cel k e m 2.378 2.711 100.0 100.('
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0~ození návštěvníků studovny UDF podle profese
____________o _ -

,------,------_--:-_-------

Počet návštěvníkůProfese

---------
inženýři

inf:rmační pracovníci

studenti

"statní

cel k e ID

1975

844

1.039

331

164

2.378

1976

759

1.118

400

434

2.711

1975

35.5

43.7

13.9

6.9

100.0

%
1976

28.0

41.2

14.8

16.0

100 O

Četnost dotazů podl,; druhu informačního pramene

----_.-
D!'uh informačního

Počet dotazů %

pramene 1975 1976 1975 1976

kartotéka českých a
slovenských záznamů 2.829 2.923 50.4 49.0

referátová periodika 1.507 1.989 26.8 33.4

kartotéka rešerší 334 337 5.9 5.7

normy 950 710 16.9 11.9

c e 1 k e m 5.620 5.959 100.0 100.0
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CetDos~ dctctza z jednotlivých vědních obora
--- .-'- ..- -_._- --- .._----_._-------

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

Poč~t dotazů %
-~" ~~~------_--:..:.._---Obor zájmu

---_._----
knihovnictví
ekonomi~a 282
fyzik~ 185
chemie
chemická technologie 386
strojírenství 893
elektr~technika 381

hornictví 57
stavitelství, stavebnictví
architektura 278
doprava
dopravní prostředky 47

metalur ie 129
počítače 117
film 12

ostatní 62

cel k e m 2 . 82 9

1976

274
206

546
869
308

89

239

60

191

59

7

75

2.923

1975

10.0
6.5

13.6
31.6
13.5

2.0

9.8

1.7
4.6

4.1
0.4
2.2

100.0

1976

9.4
7.1

18.7

29.7
10.5

3.0

2,1

6.5
2.0
0.2
2.6

100.0
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Četnost dotazů na nejužívanějši referátové časopisy

._----
""Tázev časopisu

Počet dotazů %

1975 1976 1975 1976

Chemica1 Abstra ts 620 766 41.1 38.5
(CA)

Engineering Index 105 135 7.0 6.8
(EI)

uclear Science Abstracts 44 65 2.9 3.3
(NSA)

Electrical & Electronics
Abstracts 81 122 5.4 6.1

(EEA)

Referativnyj Žurnal 169 220 11.2 11.1
(RZ)

jiná periodika
a neanresné dotazy 488 681 32.4 34.2

c e 1 k e ID 1.507 1.989 100.0 100.0
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8. Přehled inf~rmačních záznamů. výzkumných ~pr_~vácn e dise~t&cídh

zaslaných na základě Směrnice FMTIR Č. 2/73 do ÚEVZOD v r.1976.

Resort

SSR 190 4.5T
89 2.14

215 5.17
2 ().05

95 2.28
6 0.14

21 0.51
154 3.71

8 0.19

55 1.J2

4.157 100.0

Počet %
zpráv

293 7.05

55 1.32
72 1.73

3 0.07
56 1.35
68 1.64
80 1.93
7 0.17

77 1.85

55 1.32
26 0.62

155 3.74
65 1.56

2 0.05
6 0.07

28 0.67

702 16.91
109 2~6J

1.083 26.07
106 2.55

7 0.17
54 1.31

213 5.14

cel k e m

Československá akademie věd

Čs.komise pro atomovou energii

Český geologický ústav
Český svaz výrobních družstev

Český úřad geodetický a kartografický
Federální ministerstvo dopravy

Feder. ministerstvo hutnictví a těž.st~oj.

Feder. ministerstvo práce a sociál.věcí

Feder. ministerstvo paliva energetiky
Feder. ministerstvo pre tech. a inv,rozvoj
Federální ministerstvo spojů

Feder.ministerstvo všeobecného strojír.

Feder. ministerstvo výživy a ~emědělstvi

Feder. ministerstvo zahranič. obchoDu
Ministerstvo kultury ČSR

Ministerstvo vnitřního obchodu
Ministerstvo průmyslu ČSR

Ministerstvo stavebnictví ~SR

Ministerstvo školství ČSR

Ministerstvo vnitra ~SR

Ministerstvo výstavby a techniky ~SR

Ministerstvo zdravotnictví ČSR

Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR

Slovenský resort
Ministerstvo lesního a vodního h~sp.

Ministerstvo pol~nohospod. a výživy

Ministerstvo priemyslu SSR

Ministerstvo stavebníctva SSR
Ministerstvo školstva SSR
Ministerstvo výstavby a techniky

Ministerstvo zdravotníctva SSR
Slovenská akadémia vied

Slovenská plánovacia komísia
Slovenský geologický úrad
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9. Přehled činnosti mezinárodni meziknihovni !ýpůjčni služby

za rok 1976
(podklady pro stRtistiku IFLA)

1. P~žadavky zaslané G~ zahraniči

celk 0 vý počet požadavků ." •••••..••.•.••
z toho počet kladně vyřizených požada~ků •••..••••

f ' o·v kormou vypuJce ••...••••••.••••••.••••..••

formou reprodukci ..............•...•......

5.414
4.206

1.798
2.408

2. Pn~adavky zaslané ze zahraniči

celkový počet požadavků ...•....•.•.....•..••.••••
na vý pů j čky ••••••••••.••••••••••••••.••••

na reprodukce .•.••••••.•...••• t ••••••••••

z toho počet kladně vyřizených požadavků ••••..•••
f ' O·V kormou 'VYpuJce •••••••.••••••••••..•••••••

formou reprodukci ..••.••••.•.••.•.••.•••••

393
75

318

259
27

232

3. Země, se kterými jsme nejvice ve styku
pořadi zemi podle počtu zaslaných požadavků (uvádime ~očet

kladně vyřizených žádanek)
SSSR .

NSR ••••••••••••••.

Holandsko •.•.•.••

Švýcarsko

1.578
1.205

317

240
200

........
..............USA

~ořadi zemi podle počtu obdržený~~ požadavků

NDR •••••••••••••• 72
Polsko ..•...•.•.• 50

SR 32

Jugoslávie ...•..• 23
Ma~arsko .•. .....• 23
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