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Přírůstek primárních fondů: 50953

z toho. 29324 sv. kni(;ní ·3 časopis.

li t~ratury

23i55 j8dnotek firem.lit.
847/~ ost·",tní

~tJV fondu kG konci roku: 1,584455
z toho. 065578 SV. knižní a ča.sopis.

li t2 raturjl

SO 371 jedDotek firem. lit.
118506 ost.:;tní

Počet odebíra~Tch časopisů:

z toho:
5627 titulů

1179 duplikátů

II

II

Počet zázna:!1ů v se.~undár

ních fondech

z toho

Celkový počet výpůjčec:

z toho

6,022477

2,508408 katolom' základ.
fondu knihovny

2,782862 bibl.k~rtotéb

731207 ostatní

004899
149922 knih ~ ~asopisů

absencne

227262

10655

knih a časopi sů

prezenčn2

knih a čano;)isů
tRS :Ol ;,";;.N'j ,

51788 knih a ča30~isů

interní
12400 knih a čél.8opisJ.

reprozr~fic~olu~ba.illi

102198 fire~.lit.

v témClt. ř Jel ách
250673 fire,,-l.li t r r .. ostatní
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Finanční hodnota
záklL:idního fondu

2inanční,hodnota fondu
firemní literutury .

Počet náv8t2vníků 150 139

Počet odb~ratclů

témat.řad fircL.lit.: 302

Počet poddných informací
v počtu pož~.davl~J. : 37 219

Kčs

72,297 547,48

5,193 202,-

P v t v , ~ 1
OCf' V"J'l"l zcnycl1

objednávek n] repro-
dukce - 12 400

II
I:

II

I:

2 .

.? -~'" ,. ". . • ." v v /

J3ek Statrn tecnnlclí::2 knlhovna Z.::lJlt.ltov31 plncnl funlrce

il1formačního prc:::covi;t2, lderé vytváří,zpracovává.) zpří-
v

c;tupnuje určel~~m l-::,-\tC',3oriú,l u~ivatelú z obl0.sti v:3dy,

techniky, výroby i i;í0.ící sféry fondy in..:orinačních prc.lllle-

11':1 })rimárnícb, sekunc16rních a 8!)eci.Jlizovaných. US2k plnil

dále funl~ci řc:Ji tel:....;l:ého pr.3covi Š t~ dvou čá:.;tí ;3Ú

P 18 -121-201, DÚ 02, fJvtodicl-::ého .3 koordinal;ního pracovi ~.

t2 pro technické "'::'1ihovn;y čs. soustav;)1 VTE1, biblio.:;r.:ificl.~é

ho stf2diska pro technickoú literaturu, v/21en2ného národ-o

ního orgánu pro pě t :'.1~ zinárodních speciali zov3ných infor-

mačních sy sté~.1Ů zemí :RVHP, národního středisk'::l~)ro 1'..ie zi-,

národní s)'3tém dat o seriálech fISD:3), investora v~stavb~'

depo zi tní ch sl:ladů pro fond
v

STI'~ a koinve storó Dro pří ..

pravu vÝ3t..:wb:' budovy Centra v:~deck~ich informací.

Všechny úkoly stČlnovcné pl 'nem hL:1Vních (~kolů' ÚVTEI byl:/

splnčn;y, čísolné lúuz<Jtclc byl:' překročeny s:~ ll..! 129 9;.

Ne j záv .):);n2 j š~í

, ,jl. ~ l'zaDaJenl reu lz0ce

činnoiltí bylo dol-::ončení projel:ce ,)

.·~utomcltizovóného kr..ihovnického, výpujč·
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ního a informé:lčního f':-' otému "TI( (_iKVI;:, - 3T='::) nu (i.rovni

dávkového zpracové5.11í n'~~derých částí údaju o uživ, telích,

fondech a službách 0TK. Tím byl' vytvořen teoretický i

praktický zúkl·.:.ld pOf3tul1ného rozšiřování .3uto:1Jtizovaného

zpr~cováDÍ Cl vjhodnocování dat, vznikojícich Ve zpr~cov~tel

nkých Cl obslužDJTch linkó.ch provo zu ...)T~~ "'ž n2i Úro\lei.~ rG ali

zace dlouhodobého zár:lěru kornDle}~ní automéltiz~I(:8 knihovnig

kých, bibli ogr-lfic lC;~?ch .J info rmačních procesů STK.

V oblasti úst.~'·ncl-:.ícll cvide, ci b:J10 reali zov.áno pJ~eve

~ení autow~tizovdného zpr~cov6ní dat z externí~o počít~če

na počí tač v ÚVT:21 - ÚTZ Cl spln2ny úkoly zddané i;ešením

O-v Ol 3Ú P 18-121-201, DÚ 02.

Úkol~J, vyplS'V,.... jící pro ú-,8k STX z usnes::>DÍ vlád~J Č33R

č. 2J7/77, byly Z3.112řeny ':'1d 0Dtirna1i zaci celostátního

S'J 0tému tvorbv a v"u~ívání inforru:.<čnícl1 fondů v čs. soustavět,.. u r~

VTEI. Byl zprclcován záG~ie~í koncepční llqteriál Proj ektová

úloha sJsiému koordinované tvorby a v~užívání informačních

fondů v čn. SOU3tQV2 V'J.'EI; ld8rý je záklac1er:l pro postupné

rozpracování konkretních návrhů na řešení hlavních problé

mů v oblasti infor:nDčních fondů v sOUSt.Jy2 VTEI v období

7. 5LP. První z l:::oll.kretních návrhů, kterjm jl? návrh textu

noveli ZiJCC vyhlášl;;y o n1G zi krůhovní výpůjční služb5, zpra

covaný v 3TK již v rOce 1979, byl akceptován v průb8hu

roku 1980 j.Jko výchozí lil teriál pro nové prováděcí a meto-
v

dické pokyny mil1ÍGter:jtv,.=.t l:::ul tury CSR ke stávající v~/hlášce.

Za spolupráce úseku vyduvatelství d reprografie bylo zahá

jeno pln2ní nového úkolu koordinace mikrofi;ováni z~hranič

ních periodik pro čo. soustavu VTEI.

Inform..lční fO:.l.d:; 57!\: byly dopln2ny o 15, 5l)0 sv -...lzkl1

lmižní a seriálové liter~tury, 2.J30 jedil.otek čecké a 17.000

jednotek zahraniční fir0.-,ní li ter":ltury; bylo odebíráno

4.448 titulů v~dec;c~~cll Q technic:·~'rch periodiL: 3. 169 firem

ních časopisú. Sel[undár~'1í fondy vzrostl,:,! o 68.000 záznamů
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v ústfedním d oku~I13nt·..:.čním fondu a o 100.000 z2.znamŮ v kóta

lozích primárních fondo. Do ústředních evidencí d0810

5.018 záznamů o ČD. výzku~lÝch zprávách a disert~cích, 7.150

hlášeni o zahrclničlúch cestách, 9.467 žád~nek o prověření

duplici ty překladů a 7.998 hlá§eni o hotových překladech,

do ústřední evidence re8erší bylo dopl~ěno 688 záznamů.

Služby pODJQtnuté uživ~tel~m zuhrnují 452.000 vJpůjček

knižních a čaGopicecl<-ch fondů a 352.000 jednotek firemní

literatul~, na objedn6vlQ bylo zpracováno 85 jodnorázových

rešerší, knihovnu navGtívilo 149.0uO uživstelů, pOČ3t indi

vi0uálních čt~nářů evidov~ných v autoQ~tizovaném systému

do~áhl výše 29.000.

V roce 1980 n...:tcJó.l~ stoupal zájem uživatelů o služby

;SI3, zejmén~ me~ináro~ního specializovdného systéDU pro

v~deckovýzkumné práce. PO;~Gt uživatelů tohoto systérm se zvý

šil ze 186 čs. institucí v r. 1979 n~ 205 institucí, pro

které by 10 vyří zeno 350 objednáve k kopií VVZ z členských ze

mí sy stému. Vyčlenj:1é národ~-lí or~ány zemí R~n-ip požádaly

o opatření kopií 515 Č3. výzkumných zpráva disertací

(v r. 1979 145). Hl~vním orgánům ~GIS bylo Zdoláno 1369

informací o čs. VZD čl 700 informací o VZ n(.J,:Slc~1[3kjch zemí,

2.128 jecJnotok a 300 inforL1~čních záznc.rnů o čs. firc:mní

li teratuI'e, bVlo v poclst,-,t? dokončeno z')racování Ll.:formací

pro syst~m registrace seriálů "1SBPI 3 L599 ti tulů) , bylo

vyřízeno 278 objpdnávek ČC. uživ~telů na kopi- překlddů

ze S3jR. Rovn~Ě V3,?C~m~1 dal::3í úkoly, vyplývající z funlcce

V?-'T() Č':'>3R, by 1~1 spL:'; D;;i •

V investiční v~"C't~~vbj c1epo:.:~itnícl' s\ladů byL:: dokonče

na I. et-"pd vý8tcvb~.1 uz:':,V~>CI i· stavebních a_ccí Lhot.:., I a

Lhota II, získán::l :-,t.:lvební ,;:.:tp3ci ta n~ rcl;:onotrukci části

objektu Písnice I v 7,ii'.mí al{ci 80/81 a sledován zár'1}r za

hájení II. et,:py VJT8t._,vb~1 dopozi tních skladů v 7. 5LP.
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Sklady -Píonice II a Lhota I byl~' doplněny d LSími fondy

a po celý rok provozován~- rozsáhlé přesuny fondů i v bu

dov2 Klementina. Ve 8~)olupró.ci s úsekem ekonomiclw technic··

kým byl.) z~ji~~těna. pfípr ...vc:. pfest3vby náklJdního výtahu

v ~Qe8entinu v zimních měsících r. 1980.

Byly splně:rJ.:' i YČJec11n.~1 ost.~tní úkoly 3TK, jato je

generální invontární revi ze knižních a časopiseckj'ch fondu,

obsahová prově rka fondu firemní li terdtuFj, mc' zinárodní

~TIeziknihovní a reDro"r::;>~icl::é služb.', 'oll1'Jní úkolů z edi~··_ >--J U ol.

ního plánu ,~VTLI, vlJdC'::.í reda:c;ní rady ča.sopisu Technická

knihovna a knihovní l~ady vC5'}eckotechnické knihovn~ D3VK,

úč .Jst na komisi Dro no r:.1 ....1 i zdci v oboru VTEI aj .

.... __ ••• '.. • - - "_ ._ •• ' •• __ 0 ~ __ ~ • • _. _

Číslo
(lkolu

3tru~né chara~tGristikd plnění úkolu a jeho
dílčích částí

1. "D --' , 'k 1
~e8enl u~o II z proGramu SIP P 18-121-201-02/01

ilVybudov{:ní ceDtrálního druhově specializov...:,ného

inforr:lačního oy stému čs. soust8VY VTLl" probíhalo

a bylo ukončeno v ~OU18du s plánem. -Vtal byl

ukončen ja~;:o součást s6 oponenturou :5 .11.1900;

byl dokončen fjOu')Qr for!TI.alizačních ~Jrdvid81

d slovní:~} pro jednotné vJj&dření údajů, jejichž

cílem je z~jištění obSahové návaznosti mozi

specL..li::.ovoný::i subsY8témy a rozšíření Íi1for'

mdční v2 u~~i telnosti dat. Pravidl~ a slovníl<;y

j ~-)ou po:)tU:)!l~ za.vcS.cJ.:5ny do provozu o

~3ylu zpr.::lcována. unalýza a spe ci fi kace dat, re s

pektujíci cllJr_,\:t8ristiky dat obsdžel12'ch v na

vržených z~zn3wGch subsystémů z hledi3ka i~for-
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mc.čního obsahu, :ll:vi zice, for ....1~li za,c(' vvjádJ'e ní a

vyu~itelnoDti v inforn~čních službách, a proveden

rozbor logicl~ch datových v.::lz8b v záz~amech a mezi
subsy stén:r,' j 31\:0 podklad pro s t.:::ll1ovení struktury da

tové báze sy stému.

Práce na variantních řešeních noveliz~ce leGislativ

ního zabezpečení GvidenC2 výzkumných zpráv probíha
ly podle pokynů nod1'ízenýcl1 orgánů. Koncem roku 1980

byl předán na N~TIR návrh operativního legislativní
ho zabezpečení chodu agendy pro nejbližší dobu.

2. V rámci řešení úkolu .. l1..'VI3 byly dosažerr; tyto cíle .

- provozně je zprccována evidence uživatelů s přísluš

nými výstupy pro potřeby operativního řízelú a sta

tistických rozborů

- poloprovozn~ jsou uldádána data o f~ndu STK (et~pa I

GIR)

experimentálně b~-l ov;~řen pro'loz výpůjčního sub

sy stému .lVUS I.

Byly dokončen;y zbývající moduly a prvky projektové

dokumentace M(VIS I pro závěrečnou oponenturu. Pro tuto

oponenturu, }.\:Ol1dnOU dne 5.11.1980, byla vypracována
podrobná zpráva, ~torá mimo jiné obsuhuje výčet a cha

rakteristik~ 26. výstupních dokumentů, z nichž II bylo

zpracováno resp. dokončeno v roce 1980. Další mut riály

jsou průběžně zpracovávány podl? potřeb rozvoje

sy stému.

Závěrečná oponenturJ 3d P 13-121-201 konstatovul~

kvalitativně odpovídající ~ln2ní 0kolů odborné větve

i1.ICVrS pro celou p2 tiletl:u.
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3t3V ;ešení jednotliv;ch subsystémů;

SED: DokončeDa projektová dokumentace GUbSY3té~u.

Po II aktualizacích dosáhl ro~nah báze dat 27.100

zázn..:r~ú. Z.:;háj2n:' pr;;:c8 nd inovaci suos ·)té::m '"

přikročilo se 1: vý[)tavb~ 2.etap;y 3BU.

GÍ-JF: DOtCOrlčcJ.l .. , tocll.nicl{g projekce ;3L..? I Cl. dolmrae11tdce potřob-

. , .,.1 'd' , J t 't b '1 1 o '1na pro prouo ztll u~::: a o.nl Cl a čl vy 8' ::JV u za!e čl .rn 10 Gon..

boru záznčm:p} o fondu 1913-1962. Pro'/ozní režiu přípravy

d~t metudou OCR ~ re~liz~ce poloprovo~niho zpr~c0v6ni

souborLl. 'jZ::? I n3 počít(~::i LC 1040 moc1u1~' d::':;3. V~1 tvo··

řena báze d~t o rozs~hu cca 50.00J z~z~~mů.

Zpr::JcQv':':m~; c; oV2="e~'1q doku'Jlentacc pro sb9r a přípr~vu

dcit S~l? II (1ond 1963-1977). ZaiJ.ájenj' práce na tSC~l

nic~:::é projc;i;:ci JL·i' II.

Zpr3covéÍl10' r:J.odu1~1 provád2cího projel-tu Cl c"cperimentél1

n~ ov21'::--no. zákl·C;\oní progr..::mové vybavení .i'TLJS I

v dávkové~ režimu. Probíhá 3p1ik~ce Qetody OCR pro

uklád ání d J t ..JJ'":j I ,.

SFL: Zpracován~ specifik~ce 0dJjů popisu dokumentu v zá

zn..=:tmu lL! l1L-<:?/letické pásce pro 3i'L.

Byly ře?3C~1,;1 ot~,zl\y -technického (hard...·arového) za·,

be zgečeni re.J1i ZČlC( ,KiII'::'; I, ze jménel v stupního zpracování

d.:..lt.

~Iimo j)lán :)~/ la v ob13sti ::.l utoffia ti zov diTých sy st8rJ~1

zpracován.J provád:§cí dolcu~::ll?!1tacc pro :dLp II J Sj73tém dove-

~9n do re~li~Jčního stddiČl.

ru '&\10 J projcddCllltc. v~:;~jtavh~i ,::;VI. Prúb·j·ž,n': bJly p0f31,,/tová:1~'

inforill-lCe CI lc01l3U1 tacG i technická ;)omoc 16 DV;. Byl aktu-

--Ilizován priG1Srní .::; sC'l:undární fLlDd spec:i.álních L110r ..::tč

nich zdroj0 (8t~v prinórniho fondu k 31.12.1980 2.485 jed

note k) .

J. B 1 ' " v 1: Y y zc)o2z1J2C21J;:,' v:JeCl1n~7 oŽ..:l:'lavk,' inve0torf~kého l5tv,:.··

I

I /
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Pro jedn~ní o re~lizaci l.stapy GVI v p2tiletce

1981-1985 byly zpracoV~i1)1 pO':['E:~né podklarh (zdúvodnění,

požadavky na techrnlog.• vybavenost, řečeny otázty klir::la.ti

zace, mikroklinatu, dále otázkj dopravy a skladování

'(uožná zařízení)). ;:'Ta z'klad~ st3tisticl;:ýcn podkladů a

studia vývojových trendů byl zpřesněn a podle pož3d~vlru

nadř'ízených orgán-tl minhlali zován 3 t-:.. ve oní pro~r .... m STY.

4. Byly řešeny úkoly z vlácJního usnesení 237/77 čl. 5/1 a 5/2

4.1 Bylr3 zpracován-. pro~8ldová 0.10ha systému koordinova-

né tvorby Cl využívnní i~for~3čních fondů v čs. soustavě

VTEI (SlaF), lderá b;,/la posouzena v rá~ci úseku STK a

stává se výchozím podkladem pro řešení dílčích 0kolů SKIF

v průběhu 7. 5LP - viz plán h12vních úkolů rrvTEI na rok

1981.

V rámci W1TEI v souvislosti s jeho pověřením funkcí

vedoucího pracovišt2 pro aplikaci mi~rografie ve VTEI

vzniklo koordinační c9ntrum pro mikrof;r3fické zpracování

periooik z devizových obl~Gtí. Úkole J úseku STK je vlastni

koordinace zpracovóní je ,notlivých titu11 periodik.

V roce 1980 bylo v centru evidováno 850 zpr.:lcovávaných

titulů. STK dále shromáždila z knihoven soustavy VTEI pod

kladové m~teri&ly 01"0 cL':dl;y tické zpracování .J vj110dnocení

a pro další zpl'ú~tu')ň9ve5-ní periodik ve form:3 mi..~rofiší.

4.2 Práce na úkolu I-WS po~cr:Ačov::-llJ v soul.Jdu :::; celostát-

ním řešením této roblem3til\y zejménc. na pt:c1ě české a

slovenské národní {o~ise :NJ, j8jichž činnosti se STK

aktivD§ zúčastnila.

Text návrhu 8r:l~rnice pro '.N3, zpr.3cov ný STK, se stal
v v

V3íchozím podkladem pro elGborát SK CSR, určen;)í riIC C3R
1 . t ' . 1 / / (1 1 v dl v v 1 / / od /.{ me zlre SOl" !}lmU proJ8C ľlc.n1 JY pl" Cl - ozen ce ;3Lce nar nl

komisi i,WS dne 18.1201980).
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V návaznosti na při)raVo'la:JOu s rrěrnici byla zpracována

pravidla pro uživatele 1'.ENS ST:-, .::lplikJ.jící platná pravid

l~ lFL~ na podmínk čs. 30u3tavJ VTEl.

V souvi:Jlosti s řešením úkolu 6/.4/2, by]" zpruccivl?q,~pod

kladové mate riál}' pro aktivní účast n 10. koordinační pora

dě pracovníků OSČ státníoh techniclQích a vybran~lch vědeckých

knihoven v Ostravě a na 1. národní poradu o EVS v Ústí n. L.

5. 1:1etodická, informační a poradenská činnost pro pracovník;:}

odborných lmihoven soustavy VTLl byla zajištěna prostřed

nictvím :

návštěv v knihovnách informa:5ních středisel<: čs. soustavJ

VTEl čl v 0tntníeh v2dec:Gch tnihovnác~

konzultačních služeb pro odborné knihovny čs.soust~vy
y

VTEl, které by~' zajištovárw na záklac12 příručního

inform8~ního fondu o6 r121ení bibliogr..::fické kartotéky.

Bylo posl;ytnuto 407 tGlzfonic~Tch, písemných a úst

níqh odbornJTc~1 l~onzultací d')~umentoór.)fického i fakto

grafického ch~rakteru k problematice or~anizace čl říze

ní práce v odborných knihovnách, k pracovním postupům,

k činnosti ÚVTEl a zejoéna ~TK. Pro bibliogr~fickou

kartotéku bylo zpracováno 202 záznamů~

normaliz0ční a unifLc2ční čL1ností v rámci komise pro
?

normali z3ci v o1,:)oru V-:2El a k ihovni ctví 'JmiI, kde v roce

1980 polcračovalv prác'2 na ře 42ní dvou zs.ld.Jdních nul1ov

nických norem - Zásady tvorby záhlaví jmenného záznamu
'V

(revize csn Ol 0195) a Zásady předm:::tového zpracování

dokumentu.
v y

Pr('tb 5'~n~ bvla z ::ljištová:1d spoluprá C' s SY C3R ja'>:o
v

ústřední knihovnou jednotné soustavy knihoven v CSR.
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5.1 V edici vým8n3 zlrušeností byl pro rok 1980

omezen plán na dva tituly.

Dosud vyšlo: Hlinovská,Eleonora: Tvorba lmihovniho
a výpůjčního řádu. 52 s.

V tisku je Pecsrová,Hana: Výkonovó nor~ v zJhranič

ní ch knihovnách

5.2 Byl reLlizován plánovaný seminář o dovozu zahra-

niční li toratury, jehož se zúč,~stnilo 262 posluchačú.

-~ktivn2 vystoupila celé! řada l'.čdstníků k problem -ti-

ce efektivn:]jšího využití 80uč,Jsných omE'zených mo~"

ností nákupu z3hraniční li teratury a vyu~i tí nekon

venčních cest získávání informačních zdrojů, zcjménc

periodik.

Druhý sG::linář byl nahrazen koordinační porddou

výrobců mikrofiší zahl" ničních časopisů, uspořád3nou

ve spolupráci s ósekem vydavatelství ~ reprogr3fie.

6. Byly zpracovány podkladové materiály pro 8. zasedání

rady r'HSOD. Ve dnech 21. - 24.4.1980 prob2hlo toto 8. Z.=138

dání v 110skv~. Závěry jednání jsou obsaženy v příslušné

cestovní zprávě. Konkrétní ókoly ze zasedání, termínované

)0.11.1980, byly zabe-zpečeny ve spolupráci se 3třediskem

selekčních jazy~.cl\ a úsekem ÚTZ. 3yla zprccována zpráv.)

Zlrušenosti z provozu autoffiutizovaných info~mdčních systé-
..,

mů v esSR z hledisk-.:t využívání bází dm VTZI.
v

Službo' MISOD b,yly z~jištovány formou mikrokopií

z fondu VINITI. Byly poslGtovány konzultace zdi~teresovcl

ným informačním st.c-ediskům a navázáncl spolupráce s ODIS

VÚ vodního hO~'Dodářství v oblasti budováni a v"uži tí• u

MISOD systémem Vodoinform.
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7. Průb2~~2 byl zebezpečován chod automatizované ústřed-

ní evidence překladů. Do ÚEP došlo 9.467 žádanek o prově

ření duplicity, 7.998 hlá'3cní o hotových překladech včetně

kopií překladů. ;Jylo vyloučeno 494 d uplici t.

Do úseku vydavatelství byld předánu do konce rolru

všechna čísla POLu z r. 1980 (celkem 12 čísel).

V'

8. Byla zajištovéLla prúbč ~,n::: funlcce vyčleněného národní-

ho orgánu mezinárodní ir.Lformc<ční služby vědec:;:otcchnických

překladú II\:TERnTroRl,IPE~LVOD. lIa základě požadavků čs. orga

nizací bylo do VCP zdsláno 278 objednávek na překlady

z bulletinu "Naučno-techničesldje perevodyil. ~ VCP došlo

253 kopií překladů.

V dubnu 1980 se koncil o G. zasGdání Rddy služb~l rJTER

IHFDRl'.1PEREVOD i zasedání S8 Zl.íča.stnila s. Pálková. 0kol,y ,

vyp+ývající z tohoto 1Zasedání, byly průb2žn:5 plněny.

9. Ď ...;tředni evidence výzkunmých zpráva disertací b- Id prů-
y

b'3žn'5 zdjištována podle sE1ěrnice Fi'íTIR čís. 2/1973.
v

Z pracovišt došlo 3.018 zázn3n~. Do počítače bylo uloženo

4.635 záznamů.

r}seku vydavatelství b;yl:' předán Tématické výb~ry in

formací o čs. výzlmLmých zprávách a disertacích (dávka I,
v

II~III,IV,V)VI,VII,VIII,IX a X); rovněž byly předány Cs.

v~zkumné zprávy a disertace čís. 1,2,3,4 a 5.
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10. 6stredni evidence zahrdni~ních cest ~ 1~ pr~b~žn:
v v

zaji3tována podl~ sm3rnic0 mlTIR čís. 6/1972. Z pracovi~t

d0310 7.150 záznamu. Do počítače bylo uložrno S 600 z3.zna

mlL

V plánovan~Ích termí:l.ech 'uJ'la předánč..l do tisku 4 čí,,

l..j čtvrtletního sborníku ;'Přehled z~hr-=lničních cest v re-

Pro Y.;TIR (odbor vědeckotechnických stylců s KS) byly

zpracovány mimořádné tématic ké výbě ry :

Ce sty do KS Z·) období prosine c 1979-č2rvenec 1980

(vybrané tématické řady, vybra.né pr~ffi'jolové společ

n03ti).

ll. Do výrob) byly přcc1ál1,)' rukopioy všech čísel ročníku 1980

IlPrůmyslovó informace;!. Od roku 1981 se toto periodikum

ruší.

V rámci agend] ;'V2decké přístroje RvHp;! byly rozeslány
v

dopisy na vybl'<:.né vGdecké insti tuce v CSSR s požé..ldavl<;y

o v;;'pracování autorsl~ch popisů vGdeckých pří;;trojů.

Tato 8 b enda se řídí podle pol~nů, které jsme obdrželi

od SOVG tského partnr: rD a z J.i!'1TIR.

12. Byla dokončena V~{stdvba .2.skladové haly (č.st.

~ÍvTEI J05) v Dol~ích Břežanech-Lhotě a bLDova převzata

ke dni J.12.1980 investorem.

Pokračov31c:; pootupn6 rE'.;:onstrukce budovy depozi t. skladu

STK Písnice I (č.E;t.DVTEI J06) - lconi,{rétn2;

- proveden nátér střešní lcry tiny

- zhotovena, nová vrata kolny

- provedeny přípravné práce nezbyt~é pro zahájení
rekonstrukce nejv2tší místnosti ,místnost Č. J) 
b~Tvalé konírny



Odbor tvorby pri~árních fondů

14.000 sv.
15.499 sv. = 110,7 c'

10

4.300 tito
4.448 ti t. = 103,4 c'

I
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Pokr8~ovaly pr8ce n~ realizaci 2.etJpy výstavby

depozitních sldadů 37X v Dolních Břežanech - LhOt2:

Byl zpracován projektovj úkol sdruženého obje~tu,

projednán a schválen :comi.sí pro posuzování vlastních

investic ÚVTBI .J postoupen k d.Jlšímu schvalovacímu řízení

nadřízeného orgánu (IoMTIR).

1). Byl zajišt8n přírůstek ~ v2c~é i jmenné zpr~cování záldad-

ního fondu primárlúch 9ramenů rozsahu

neperio ic.litcratury
plán
pln2ní

pc riodi c:~é li ter3tury
plé~:1

1
v ,p __ ll.Ol1l

14. Byla z3jL§t.§n. tvorba :~dtalo!~ů periodic. ,) neperiodické

literatury v počtu:

1)lán
pln2ní

95.000
98.951

zázn.
II = 104,1 %

v
15. V průb§hu ro:::u 1980 ly/la zJjištován::. funkce vyčleněného

národního ort;ánu pro ~~"'zinárod1í specializovaný infor

mační systém průr:w::;lových lct310gů (U3IS PK)

15.1 Do hlavního ,or.3ánu f.1SIS PK byl~' prl:b~žn~ Z'3sílány

novini:y: čs. firc-:ních publikací

pló'n
1 ' ,

p_~n.::'nl

2.000 tito
2.128 tito = 106,4 %
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15.2 Do jcduotnýeh formulářů (pracovních listů) byly

výběrovC z'Jraeovány nejzávažnější titul-Y čs.fireo-

níeh publi~caeí jalm vstupní podkl cl pro utomati
zovaný systém průú~~lovýeh katalogů zemí RVHP

plán

plnění

000 prae.listů

000 prae.list:l = 100 Ol
IJ

16. Do samostatného fondu čs.firemní litcr~tury byl zajištěn

přírůstek v počtu :

plán
pln>;ní

2.000
2.331

titulů .
titulů = 116,5 5';

17. Do fondu zahraniční firemní li teratury byl zajištěn

přírůstek v rozsahu

plá~ , 15.000 tiťulů
plncnl 17.063 titulů = 113,7 o'

/O

18. Knihovnicl:;y bylo zpracováno .

v
19. V roce 1980 byl nadálr budován a zpřístupnován ~!bra~r

fond firc~ních časopis~; je stav~no 169 titulů firem
ních časopisů

věcn§m popisem
plán 17.000 titulů

plnění 19.354 titulů

adjustováno

p16n 17.000 titulů

pl112uí 19.354 titulů

jmenným popiseo

plán 9.000 kat.zázn.
plnění 9.010 kat.zázn.

=

=

=

113,8 %

113,8 :-j

100,1 %
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20. Bylo zajiatěno využití fondu firem~í literatury

v celkovém rozsahu:

plán
pln2ní

300.00a
352.871

jednotek
jednotek = 117,6 Cl

liJ

z toho počtu bylo

v tématických řadách ., .....
na individuální požad~vky ~.

prezenčních výofijčei •... ...

102.198 jednote k
9.553 jr:·dnotek

241.120 jednotek

21.
v

Průběžně bylo z~jištováno převedpní vybrané části fondu
firemní literatury na mikrofiše s přihlédnutím na repro

grafické možnosti

22. V rámci generální inventární revize fondů FL bylo v roce
1980 zrevidováno 424 znalru ~~T; celkem bylo vyřazeno

7.224 titulů FL, tj. 9.059 jednotek FL

Odbor využívání primární~h fondů

23. 10.koordinační por0da o spolupráci se stámními technic~-

mi a v9declGmi knihovnami v oblasti využívání fondů byla
uspořádána ve dnech 2. a 22. října minulého rol~ v Ostra

vě. Hlavní body programu byly~ obs~hová prověrka fondů,

problematika U:WS včetn} se~námcní s prc...vidl' pro mezi

národní me zilmil10vní výpůjčl,.j' I FL.!" , informace o další

činnosti národních ~:omisí pro MV3 a seznáme-ní s cirl~

lační službou periodik s SVK Ostrava.

24. Využití knižních a čcsopiseckých fondů STK formou pre

zenčních, osobních, ffi? ziknihovních Cl mezinárOdních

výpůjček a reproGr~iic~~mi službami:

plán
pl.n-::ní

350.000 inf.j·Jnotek
452.028 inf.jednotek = 129,1 %
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Ob t 'á" f ~'1.-. t - 'l o ( , o - ~ 1S arav 11.1 ln- or :lCl '.C_1 :Cl - ~C~l s_~ lyp'-.lJ~e,r

kopií z fondů jiných ,mihoven prost:L'ednictvím

hovních a mezinárodních ~jpůjčních služeb;

rnikrc

Jle zi,lmi-

plán
plnění

4.000 inf. jednotek
4.6 ,3 inf.jednote~ = 116 %

26. Generální invontární revize fondu STK pokračovala prů-
../."

běžně v soul.:<du G pl'í~cazem DR č. 7/74 o V rámci IV. eta-

py GIR bylo zpraco- 7áno 4.633 fyzických jednotek a
současn~ u nich byla provedena nJ vyhotovených formu
lářích interní redQ~ce pro přepis na OCR. Při provádě-

ní obsahové prověr~1 učebních textů (skript) bylo zpra
cováno 2.650 fyzic:~ch jednotek. Do nově budov~ného míst

ního sezn8mu bylo zařazeno 7.356 záznamG. B~la prová
děna příprava d·:.lt :).['0 experi.mentální zpracování dostjvad
ních výsledlďl IV.etcpy GIR ve spolupráci s ocd. 602.

27. Do depozi tního slcL.x:u Lhota I b~'l přemístěn fond od
sign. I a II 221.001 do sign. I a II 224.999 a fond

formátu III ze sklGdu IV označený signaturou s rísmeny.
Do skladu Písnice II byl p~'esunut fond duplikátú nev'za

ných časopisů z let 1973 - lS7S
'7 ' - - t ,,~ o n d ~ lId \ -7'1
V ramCl lnrn::. 11. p:c~esu~u ):0'."'. u vr; S,( a ec..1 v l>....Lernen-
tinu byl přemífjt211 ;:'OiY} 3r ,-,i:;n. II 140.0Ql - II 140.999

a II 160.001 - II 15·J. 90S z'" skladu I do skladu II čl

starý pís!TIenkov~~- for:d 3C' 3i-:sn. I .) II A, I r} II B,

II C čl II Cp ze sld ;;du Dl cJo skladu I.
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28. Funkce v~ro ;:Je' zin~roč'ní Ir spe c-' ::tli zov ~D2.'ch inforill:::lČnich

systému v rúr.~ci 1.:3 -ITl b:~la z-=<ji:Jtovtn.l pro ty to systéEIY;

28 .l,...utol;; ;;ti zov ..:1n; m..- ~:;i::1ó:codní sn0ci ""li zovdn'J infor-
v ~ ~.

ma;~ní """",tr""j 1)1"0 \' T,.,.1~l111n.5 z'-ra'v',; .', ';1_' .sert"'c"". člC11-J ..} I. ,-, . ..I. __ v /....Jl._. _.___ ._ I~ A -.10. LA \:"";

s~cých zemí i\'ICVTI.

K 31.12.1980 bylo zpracováno a do ;"ICVTI z:3:J12no

cel~ccm 1.369 PL s info:"'1~n,sčními záznamy o čs. výzkum

ných zprávách čl dii:8r'tJcích, videcko-tcchnických

studií ch .) 1icc:ncich.

P 'bY v Vb] v. , v d ky v , ,r.J ::;:6ne :' _JI ','yrl zovany poza sv na porl zcnl

kopií VVP typu I~ _i.'\ pro v~;o člG!1slcých zemí ~JCVTI

v celkov{o počtu 229 a p:edáno 50 adres čs. ~ešitel

slQrch incti tucí VVP typu "3".

Dále 'oS 1~ z:Jro;:-j t:':'ed J..;:ov ány po~ ad av.cy na porl ze·-.

ni k01)ií VVP t;:, pu '1./' pro čr]. insti tUCG v celkovESI:1

počtu 301 J zí3~::ány adresy řešitelslcých org<.:mizací

VVP člensl. ých zemí i iCI1I ty pu "B" v poč tu 30.

28 2 ·1 . , .,,, t" , 1 " ' d' t '. heZlné..J.roc:r..l sys em vy:..,mmnycn zprav čl lser dCl

nečl(mc'.c~)ch Z2~:1í -!CVTI 'mJtr-rió.ly z fondů STI<: čl

z fondú \~lenG;.,-~~ch zemí :,;CVTI •

:c 31.12.1980 bylo zpr3cováno a do HCVTI

zasláno c?l~~e!'J 780 FL Cl in:Lorm.3':::ními z:"znamy
, " " . t' h "1 l' h ' lI~mvmIo ZpraV3C~ 8 GlSer dCl~ ne ensr-c zeml ~V' 1 •

K 31.12.80 'oyly vyřízeny z fondu ~~K požaddv~7

nOl poří Z(~:"lí l:o~)ii VVP n( ~18nsl~ýcL ze :1í ~1CVTI

pro j0dnotli'ó V:U v celkov~m počtu 69 a pro čs.

iW3ti tucr, z foj, dů jednotlivých V~JO b.:/l0 z.)jištěno

, celkeJ:1 42 l;:opií vVP.

0yl~ zajišt~na 0~aot 1 pracovníka n3 III.

zasedání ~(.:::tdy ~.ISIS-VVP v Sofii ve dnech 19.-22.2.

1930. O prúb :Shu tohoto z _weclání b" 18 v~,' pracována
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podrobná zpráv3.

Ve spolupráci ĎVTEI - ÚTZ bylo provedeno

odzkoušení druhé testovací magnetické pásky se
záznamy ffiSIS-VVP.

Každé čtvrtletí byly vypracovány statistické

údaje o prové1doných službách v rámci I'.1CVTI a na
formulářích ZQsílány do ~~VTI.

Dál0 byl prostudován nový Rubrikátor

rvISVTI Q provedena příprava k praktickému využívá-

ní v roce 1981.

Ve dnech 8. - 13.12. 1980 se účaGtnil 1 pra
covník jednání v VNTIC v !:Ioskvč za účelm prove

dení e:Arperimentu V'Južívání rubrikátoru při za·-
v

tříd ov6ní PL ~ SIS VVP.

Po převzetí agendy objednávek ReferJtivního
sborníku naučno io'3s1edov~telskich rabot z Oi\~3

ĎVTEI bo/l proveden rozbor .dosud stávajícího stavu

potřeb jeho uživatelů v ČS3R .) kontrolu adres
insti tucí. Ha základě výsledků šetření bJala zaří

ZGn3 nová objednávka v MCVTI n.3 rok 1981.

28.3 Mezinárodní autoD~tizovaný systém registrace perio
d i k (.ii.3RPI)

P-.čevod PL .i-SRPI-2 do .SRPI-J byl v podst-3tě

skončen (1599 ti tulů). Průb:5žně se zpracovávaly
PL nových titulů (13) provedla se kontrola PL

v

ze SlTK a SK CSR (389) a změnové PL na změny

periodik (116). V lednu b;yly HO zaslány připomin~

k mdt8riálu Zpré~ivc1 o z!p.lše bním prov ozu předstro j 0 0

••

vého a strojového zpracování inform3cí (2 část{).

V červnu se 1 pracovník zúčastnil 4.zasedání
Rady l~RPI v IQŠiněvu. O průběhu jednání byla zpra

cována podrobná cestovní zpráva. Koordinační porada
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s čs.účastníJw s:,/stému se kon...:la v září (s SK Č3R

a v liGtop&du (G SlTK) v Praz r :. 3yl pVipraven - roze:::>lá1

dotazník pro průzk_~ mínění rozšíření báze datGRPI

o tituly, které přestaly vycházet do roku 1972. Pro

informační pracovníky, ndkladatelství a vJdav~tel-

ství periodik a knihovníky byla vypracovánu publika-

ce I1Seznal.l1 čs.periodik, zpracovaných pro systém

..'1SRPIl: v rozsahu 170 stran. Průbl2žnG se provádély

překlady materiáJ-ů z ruštiny do češtiny a naopak.

2
,~ ..... /9. úkoly vyplývající z funkce Cesko,slovenGkeho národního

centra ISDS byly komplexně zajibtěny.

P~Jběžně se přidělovala ISSN novým nebo změněným titu

lům. Bylo vyřízeno 42 dotazů z MC ISDS na čs. seriály ,

zpracováno 138 pracovních listů na nové tituly čs.seriá

lů pro fond 13DS. B 1 p~oveden průzkum zájwu o služby
v

15DS v CSSR a vý oledk;y předány fIlC ISD3.

V dubnu se 1 pracovní:~ zúč,-"stnil 3. zasedání I3DS v Pa~íži.

O průběhu jednání oy10 zpracována podrobná cestovní

zpráva.
v

V červnu,nq návrh Cs.komise pro spolupráci s m~ESCO a

HvlTIR, byl pro.studován mČlteriál o možnosti Cl účelnosti

zí skání participace U!'JE5CO n9 dobud ování Čs. centra

ISDS. Byl vypracován návrh a jeho česká a anglická ver

ze byJJI předány k dalšímu jednání mj8 l1vTI:I. Průběžně

byly prováděny pI'elclacly mater:kálů z angličtiny do češti-
v

ny a naopak. Doplnuje se seznc3.IIl zl,::ratek slov v názvech

periodil~ pro normali začni činnost.

v
29.1 Zkoumaly se možnosti 8 zajištovala se prlpr3v3

vyu~ití souboru dat I3D3 na magnetick:;:,rch páskách

pro zpr.Jcování registrujících souborn~Í'ch k.)talogú
v

z3hr31ičních periodik v CSSR.

výstupy ze systému 15DS dosud dostá"lJáme v mikrofi-
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2

šové podobě. Byl~ provedena jejich (ontrola

-::l soupis. P-.čchled o dodaných milITofiších byl
y

zaslán ~C ISD3 ke kontrole zároven s opa:o-

vanou žádostí o dodéní mg pásky registru 13D3

(22.10.1980',. Pro čtení mikrofiší hvl olJ.:Jtř(H).v •

čtecí přístrOj j\lEOFLEX 75 608.

Byl zpr.)cován návrh úkolu řešení systému 13D3
v

a využití jeho výstupů v C3SR v 7. pčtiletce

jako ro učást podnilcového úkolu technického

1"0 zvoje.

Funkce bibliografického
literaturu s celostátní

~

zajištován.:.l.

Xoordinační činnost v oblasti tf'chnic:::é 1;iblio.:;
grafie S8 v roce 1980 rozšířila. Ks spolupráci se

přihlásily další knihovny. I:3~ la vypracován.) zpráva

o plnění souborného plánu Z3 rok. 1979 3 zprávu

o koordinační činnosti za rok 1979. Sou~asn3 byly roz

pracovány přípr3V'j k vydání Almanachu k 20 výročí ko

ordinační činnosti.

:31.1 Ve dnech 17. -·18. června 1980 se uslru-
tečnila pOloletní koordinační porada vedoucích

pra.covníl~L\ bibliogr-Jfických odd,:5lení st8tních

technick~rch, státních védeckých a krajských

Imihoven ve 3tátní v2decké lmiho\'n v Košicích.

Dn2 2. p~osince se konal.) vrroční koordin-ční

pO:i:',JC1,:) vedoucí h pracovníků gibliogr3.fických

odd~lcní státních technických, stát~ích v~dec

10jch D kraj sk,;' ch lmihov cn v ĎVTEI-STK v Praze.

iJyl n::, ní projeclnán 3 schválen souborný plán

bibliografií technické literatury na rok 1981.

O prtJ.b·ihu por 3ély byl vypracován zápis.
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l-pracoJník se 0:33tnil porad bibli03r~fic'
,.

1 '1 . s~r C~L) . Vl v , '1 'bce .;:offilse l\.. J.::\ cl J(~ c '2ne~ pl'lpraV~1e110 vy oru

2. c~lostátní ~onforence o bibliografii.

JO.2 .:-ič) základ§ souborného plánu bibliogr.3fií

technické li terdtury a edičního plánu -ÓVT.ť,I na

roje 1900 byly v daných termínech zpracovány a do

vydavatelského úoelru pI'edán;y:

10 číOE~l periodikJ l:Czcchoslovak Scientific and
Technical Periodicals Contents ll

)

12 čísel periodika ;'Přírústl<;y zahraniční technic
ké li terč)turyn včetn2 pfíloh,y ;lIJovinl~

sov~tGké tecbnické li tcró:ltury;;, zprč)co

v~né ve spolupráci s Domem v~dy a leul tury
v Prazo,

II Se znarn bibliografií Cl r8šerší zpracov2ných v ST:ť~

a 3VK v r. 1979"

"Informace o připra~Jovan~Jch publikacích technické
li teI'atury v z3hraničí XI;',

:) Se znam odborných zdhr-='lniční~h .) če skoslove~1ských

časopisů, docházejících do uvTEI v r. 1979 a
Qbjedn.::lnýeh néi rok ~<)8011.

Dále by ly zprctcov óny tituly:

Tec~nické disertace uložené ve fondu 3TK a SVK
v r. 1979, I. a II. díl

Inform3'ce o připravovaných publi kací~h techn':"cl;:é
litcratu~1 XII, ~teré dle edičního plánu budou
předál~ do výroby v lednu 1951.

JO.J Do soubor~ého k_t310gu zJhrJniční technické
1 • v , l't' t t . 1 ' v 'd' /._ml ?; 111 1 erCl"cury v O~'~' Gma lC ,cem uspora O.nl

lY,/lo v r o 1900 ~,Jj\_~z,Gno cellw ..J S .607 záznJľ,1ú.
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7
J,::tfední do::u:~(;ntdční fond b '1 budován j ko

univerzální celel:: v návaznosti nc::! fondy odv:?tvoV'jch a

oborovj 0 h 3t~edioGk VTBI. Rozsah fondu byl zvý~en o

67.903 čs. zázna'11ů, Fond ÚDF je aktudlizován n.3 10 let.

Průb2žně byla prov3d~na ~pr'::líj--< notací -m na do~cumenta~-

:~iCl:.. záznamech z fondů středisek VTEI podJ,.e výtdhu flmT

WTEI '
By 18 bud ován8 kartotéka Ilconomicko-n1atematic l{ých

abstrakt na zá cladě notací užívaných r:Ú čs"\v.

Sta.ti8ticl~ byla sledována profesionální 8kl~dba

uživatelů ĎDF a zjištováno procento využití fondů čs.

a referátových periodik spolu s návštěvností studovny.

32. Na základě písemných objednável: V2!robních podniků,

výzkumných a vývojových ústavů a vyso~jch škol bylo
vypra.cováno 85 jednorázových literárních rešerší

z informačních zdrojú ÚDF a pražské sít?5 VTiI s ceLco

vým počtem 4.570 záznamů. 13 rešerší bylo negativních.

1,0 vypr-::.covan2 rešerše bylo získáno 133.734,- Kčs.

Do óstfední kdrtotél~ rešerší bylo zařazeno 688 zázna
mů. Bylo pos~·tnuto 67 písemných bibliografických po
rad. Pro TIF bylo přečíslováno 5.605 záznamu. Byl veden

přehled o v pracovaných rešerších, průběžně sledována

tématika, prováděna jazyková a odborná kontrola.

Pro Dům technil~ v Bratislavě byl vypracován seznam
liter.Jtury z fondú STI<: z oboru balení, manIPpulace s ma

teriálem a skladování.

32.1 Byla provedena příprava ke zřízení rešeršního

a k)nzultačního střediska magnetopáscových slu
žeb. V rámci tohoto úkolu byla na.vázána spolu

práce G dstavem technického rozvoje a informací
a s Výzkumným ústavem technickoekonomickým chemie

kého průmyslu.
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4. PŘEHLED PUBLII(.I.ČUi ČI~~~OSTI

1. Czechoslov3k Scientific and Technical Periodicals
Contents

10:::: ročn8 - náklad 250 - zdarma

1/80 119 str. 67 záznamů

2/80 111 II 63 II

3/80 99 II 61 II

4/80 100 II 58 II

5/80 107 II 62 II

6/80 111 ;t 59 "
7/00 124 " 91 II

8/80 141 II 70 II

9/00 152 II 70 II

10/80 160 II 72 II

2. Přírůstky z::l!1raniční technické li teratury
12x ročně -. náklad 450 - Kčs 95,-

1/80 91 str. 700 záznamú
2/80 94 II 719 II

3/80 85 " 706 II

4/80 93 " 710 II

5/80 93 " 717 II

6/00 91 714 II

7/00 91 iJ 702 II

8/00 91 II 714 "
9/80 90 " 700 II

10/80 90 711 II

11/80 91 II 713 II

12/00 67 " rejstříl~
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3. Překlad~' z odborné liter3t ry

12x ročn2 - nákl3.d 750 TTV 300- l'l..C S ,-

1/80 191 str. 700 záznamů

2/80 198 II 700 tl

3/80 188 II 700 II

4/80 200 II 750 tl

5/80 188 " 7°0 II

6/80 186 II 700 "
7-8/80 111 II 650 II

9/80 141 II 700 II

10/80 130 II 650 "
11/80 124 n 600 "
12/80 111 " 500 "

4. Průcqyslové informace

4 x ročně - náklad 1400 - Kčs 150 ,-

1/00 128 str. 9 infor~ač.zpráv

2/80 130 " 130 záznamů

3/80 138 II 70 záznamů

4/80 170 II 8 informač • zpráv

Tématický ukazEltGl 1979 140 stran

5. ?řeh1ed zahraničních cest v resortu Federálního min.
pro technický a il1ve~tiční rozvoj a ministerstev
výstavby a techniky CSR a SSR

4x . ročně _. ná~d2d 250 předplatné
rrv 60 -- hCS ,

1/80 182 str.
2/80 120 str,
3/80 128 str.
4/80 80 str-.':ln
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1. Výr!12na zkušeností
.

Náklad 1.000 - předpl.3tné Kčs 25,-

2/80 Pe ssrová,H. :

I

I

I,

1/80 -Tl . l' Ei __ lnovs.ca, < o : Tvorba lmihovního a výpůjčního

řádu. 52 s.

Výl:onové normy v zahranič-

ních knihovná~h. 60 s.

2. Tématické výběry informačních záznamů o výzlrumnýp.h

zprávách c) disertacích Cl.=tkroprofily SDl)

12x ročně v 38 tématických řadách n3 objednávlm
podle individuálního ~jb2ru odb2ratelů

cena Zd xeroko)ii zázn~mu Kčs 1,40
Počet informačních záznamů zař8zených v r. 1980:

4 635

v

3. Ceskoslovenské v~~zlcurnné zpr 'vy a disertace v roce

1980
dolillment~čni přehlo.o. rojstříkového typu

6Y.: ročn~ - díl 1/80 - 256 str. - cena I'::čs 51,-
o.il .- II/bU 319 " II " 51,-
díl 111/20 271 " II 11 44,-
o. 'l Dr /8g 204 II II II 34,-1_

dí}. "'J /8J 268 II II II 43,-
díl 'TI/OO 273 II II " 45,-

4.3. Monoórafie

Soupisy 8.bibliogr.jfie

Seznam bibliogr..,-cií teclE:.ické li t8r3tury a rešerší,

vypr.::lcovaných VE' stá.tníc11 v2o.eckých a ,stó.tních tech

nických lmihovnách v r. 1979
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167 str. - 794 zázn, náťdad 250 - cen) Xčs 26 -,

26 str.- 225 zázn.- náldad 250 - cen8 I~s 7,-

Techni cké. l i:3ertaCG uložené ve fondu STK a SVI< v roce
1978 (zprac.Ing.A.Líslcová)

I.část - 175 str.- 1274 zázn. 5 nálcl.250 - cen~ obau
II. " 94" - rejstříl~ II 250 svaz~ců

Kčs 44,-

Informace o připravov~ných publikacích technické

li ter"-'ttur'j' v zahraničí X

Doporučující bibliografie (zprac.J •. brhamová;

Informace o připravovaných publikacích te8hnické

li teratury v z2.l:1raničí XI
Doporučující bib1io~rafie (zprac.J.;ilirhamová)

28 str. - 216 zázn. - nák13d 250 - cclS" Kč s 7,-

Seznam odborných zahraničních a českosloven3kých

časopisů docházejících do dVTEI - STI< v r. 1979
a objednaných na rok 1980 (zproc.J.Abrh3ffiová)·

346 str. náklad 300 cen) Kčs 65,-

Seriálová 1iterdtura ve fonGu STK v r. 1977-1978
( zprac.J. :·i.orhamová)

268 str.- 1015 zázn.- náklad 250 - cena Kčs 33,-



5.1.1 Přírůstek Cl stav základního fondu
.. _ ._ .. __._ .. _______ .___ ..RQ.4P_0h. ____ ~_.BQ.~§.~h_______ __________ - ___-__

Knihy 4499~35 46Ó9~9 Přífťs~i~980 29~oé980

Seriálové 117 154 121 339 4 185 7,66publikclce
v

240 8 003Casopisy 919 248 922 15,71

.l.Iikrokopie 21 623 22 498 875 1,42

!'!Iikrofiše 10 468 15 415 4 947 0,97
periodik

rozs3h5.1 Primárni fondy

29

ST' TISTICKÉ UI(.~Z~\TELE-----._----- ~._--_._-----~
5.

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

Celkem 839 549 868 873 29 324 54,84

Úbytek :> 201 3 295 94 0,21

Stav na konci 836 348 865 578 29 230 54,63
roku

- __• _.__ • _________. _________0- ______ •..___________________ - __________

5.1.2 Fond firemni lit2ratuFY

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

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

Počet jedno-
tek FL 580 847 603 531 22 584 38,09

:l.dresáře 594 669 75 0,0,+

Jednotky firem. 5 122 5 518 396 0,35
čas.

stav
1979

Stav
1980

Přírůstek % stavu
1980 1980

_______ • • .~•• _.. ~A .._~ _

Celkem
-jSytek

Stav na konci
roku

586 563

585 553

609 718

9 347

600 371

23 155

9 347

13 808

38,48
0,59

37,89
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5.1.3 Ost-J.f:ni pric:lárni fon:-'y.

_.__ ._---_._- -_.-.._- --_ .. ----------
:Jtav
1979

Stav
1980

Přírůsteh: % stavu
1980 1900

1i.rchiv rešerší 2' 666'v 581 20 85 1,30
,d.rchiv překl.-
mikrofilmy 52 580 52 500 3,32
i\.rchiv překl. -
mikrofiše 34 297 42 664 8367 2,69
Fond ref.
periodil;: 111 111 0,01

I. :.:ipeciál.fond
o výstavb2
knihoven 2 463 2 485 22 O 16- ,

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

C e 1 k e ID 110 032 118 506 8474 7,48

5.1~4 Celkový rozsah t)řírůstkú d stav fondů

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

1,532 943 1,584 455 51 512 100 ~~

________ ... -"'4.-__
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5.1.5 Stav fondu v příručn~ch knihovnách

!
I

I

Neporiodická literatura

Velká studovna - ~nihy

sl~ri ;.Jta
výstavk~ novinek

Periodiku

2 963
S13

1 154

5.1.6

Velká studovna - volnJ pVístupný fond 1 531
(počet vyložených
titulů,

- výstavka nových čísel

vybraných titulů 1 392
(počet jedn~tlivých

číS(1)

- mikrofiše periodik 6 847
(počet titulů periodik
převeden.nG mikrofiše)

Studovnct D~F - ref.časopisy - titulů 111

Služ.ební fondy

I

I

Sekretariát ústřed.ředitele

dse~ kádrové a personál.práce

Úsek výzkumu Cl výstavby
soustavy VTEI

6sek technic.d ekonom. informací
J. vd' ."U.:t.('(" nl technlcka za.cl.~d31a

Státní téchnickJ. lmillovnd
Úsek e k:O:10rJic~cotechnický

(cek vyd~vdtclství

3ti'cdi.'3ko francouz'3ké dolrumE"'ntace

Institut UVTEI ro mimoškoLvzdčlávání

dnek v~deckotechnic.prop~gandy
I~TTERK_.\.=lER,

Odbor kontroly Cl me todilQl ří zení
OdiJOl' me zinÉlroClní spolupráce

Celkem služební fondj

23
5

1 580

2 511
251

1 865

21

74

24

73

25
2

23

6 477
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5.2.1 Finanční hodnota základního fondu
•

Stav k 31.12.1979

Pl'írůstel~ 19m

Xčs 66,777.365,86

Knihy a seriálov6 pub1ilCdce

Č.);}opisy

~\Ti krokopi e

1.:Lil:rofi:;8

Přírůstek celkem

Kčrj

Tr"les
r.'-V
l'\.CS

I(č f~

2,009.883,50

3,343.561,90

151.000,
19.788,-

5,524.233,40

Stav 1979 +

Dby te k 1980
D~'l' ..... ,0, ste 1,.. 1980
~ ol. ..L. \..-. - L~ 72,30 1.599,2S

4.051,78

::.;tav k 31. 12. 1900 I(čs 72,297.547,48

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

5.2.2 .Finanční hodn.otd fondu fir;':'[ilni li teratury
(pros';)ekty, 1(o.t,-,lo3~', adref<ái'e)

Stav k 31.12.1979
p-.čírůstek 1980
'Óby te 1,. 1980

St dV 1;: 31. 12. l"930

l(ČS 5,080.546,
205.816,
93.160,-

6,193.202,-
========~============================================
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5.2.3 :2inanční hodnot::.! přírlwt~::u a elC"llivblentu

mc zinároi!ní výl~12n~7 v roce 1900

p ~ í r ů s t 8 k;
o •• _ '_'p~~ __". ••• _ ••• _ 1kviv 1\8- --- ... ...: .... __:..z_= .... _

HO:l1ioto kniž.,J
sc;riá1.1it. II Kčs

351.714,
609.637,50

Hodnota nakoupe~Tch

publik3Cí v Kčs 275.820,90

'r 1 LV'. ,0c.no\.3. CdSOpl s.
lit. v Kčs

"C •••. -
.t,.. .....

733.356,'
1,271.479,50

godnota publikací
DVTEI v Kčs 104.514,-

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

x P~~i p:Č'epoč tu 1 US $ :::; 15, - Kč o (vým2nná hodnot·.:::. pří _ C 8t.81)

1 US S

380.334,9JCelkem ., K(;8

(náklpní hodnota přírů3tl::u)= 26,-

1,085.0 70 , 
1, 81. 117 , --"--r

• _J/_

přepočtu

Ce ll::8 ID v Kč s

5.3.1 Skladba pl'írůstlm nCJperiodiclcé a seriálové 1itC?ratuI"J
poe1e původu q ~9ůsobu nabytí - sV3.z1~

~--_._. -_.. .-_.._-_._._..-.._-- _._. - - -- .. ---- ----- .'._-- -._---_.._-
20v c v~it. n:':'~CUJ) D~Yy Vým211a Celkem B

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

v

3.061 2.001 5981 38,59" . ~R 919 Xv'::>. _

-.JR x
,- r 38 1.725 2779 17,930. ,.)0

'7 " 491 20 1.072 158J 10,21\. '-' L>-

IG x 342. S.~l 3.693 5156 33,27

Celh:l:-:1 3.061 4.300 1.648 5.490 15.499

C'i 19,75 27,74 10,64 41,87 100,00i l,}



I

;
i

I

5.3.2
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Skladbd přírůGt~{Ů titulů fondu firemní literatury

Přímá

akvizice V
, v

ym3nu Celkem

v

C33R 2. .100

Z3T 199 728

=<:3 15.405 570

Celker~1 17.784 1.298

% 91,70 5,70

151 2.331 12,02

8 935 4,82

153 16.128 83,16

312 19.394 100,00

1 60 100,00,

5.3.3 Skladba odebír'':::lll~fch časopisů ročníku 1900 podle způsobu

naby tí :.3 }l0(.lle pL~vodu

Pov.
výt. Nákup Výr:l2na CGlkem %

I

I

v

CSSR 171 34/l 373

1:i;3·3R 611 18 107

Z'.:3T 511 '2 139

lG 1.593 50 519

888
+ 979 dupl.

736
+ 163 dupl.

652
+ 32 dupl.

2.172
+ 5 dupl.

19,96

15,55

14,66

48 ,83

Celkem 171

% 3,84

Col~cem

vč .duplil;:átů

+ = duplikáty

3.059 453

68,77 1 ,20

765 4.448
+ 1.179

1~,19 + 100,00

5.627

100,00
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3.4.1 Katd1og~ zálu~dního fondu

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

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

~i.hY':'

lllc<vní . 547498 17862 565360 16920 582280
v

St. autorský 549354 1813-4 567488 17964 585452
P1-edm:J tový 368911 6)4:5 375257 4580 379837

':3;y 3temsticl~ 475740 18018 493758 16915 510673

30569
29923

810

- -18 4r 8i,)u • U

2320
1520

810

89.749

Přírůstek 3tav
1980 1980

28249
28403

3t v
1979

2,418659

goo
320

90.613

?1-íruste lc
1979

(:;tav
1978

C G 1 k e li 2,328)45

v

g§Q2.2ic"~y

H1civní 131350 1l~83 3 146193 14970 161163
i\Ítí C)tní 91450 8310 99750 8400 108160
v

eten. abeced. 95718 4960 100578 4930 105608
v

eten. sy stem. 12583 930 13513 420 13933

~:!~19:()%. iJSZ
JQGnnj 27349
3y otemcJtic ký 28083
Hlavní

5.4.2 Katalog firc';n.aí li ter.Jtur;y

------_.- _.~ _.---- _.- ... -~--. -~-'""'- .... -.. ----_ ..---- ....-_ .. , ---_...... - ._---_._. -------
Jm'?cný katČllo.; 3t3v P:fírllstek utav
75b"tek luLilofJ"l1 FL 1979 1900 1980_____1 _ ... _._ . .__.. _<.:2 ••• _. •••• •. -- - ••_-_._- -.--.-.----~-- -----------

9.010
6.810

175.240

__ .•. ~ .. _... m.'.. •... __ .... . __ . "~ . . __......... __. ._ .. .- .. '_0 - •• _ ~.- .... _ .. - ---- -.--------

504.3 Souborné katslo2Y

:jY;ltematick\j a jmGnný

stav
1979

265.190

F-.fírůstek

1980
6.-607

Stav
1980

272.797
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5.4.4 Dibliosrafic~é kartotélQ

Litoratura kG speciál.
proble~dticc tech.knihoven
Q VTEI

55 417 202 65 619
,. v

Jstrcd.dokument.fond

1,829 90S
761 149

57 595

67,903

688

1,897 811
761 149

58 283

Bi'Jli ogr .l~artotélcy

celk:ew 2,714 069 68 793 2,782 862

5.4.5

vC " , 31 676 4 635 3S 311s. V~/~;.:.. z:)rdVY
r-' / zdhr.cestách 65 695 6 SOO 72 295i..a:;n--.ur' o
Pře 1r 1 a·;v ;-,1 a 0' ':) á C' l::;y 122 136 8 973 131 109..._- ...·v , ._- b- ': l..,)l,.

5.4.6 Fond nových technologií 43 231 224 43.455

3.4.7 '31užební pornúcl::;y (nez3po~ítávají ne do součtu Gel~.fondů)

Jtc..v Přírůstek Stav
1979 1980 1980

Evidence seriálů

v .:'Ilrv. l:nih

~vid2ncc Geriál~

v mC'z.vÝtl1Jl1ě

.'::'vidence sbírc c
ve jmennéQ popisu

He81áf V2 v2cnérn
p01)icm knih

db?c. re j stit.í k L1DT
ve v~c.popisu

76S

1 288

1 153

87 312

1- S2~-J ./

34

30

318

74

802

1 288

1 l.83

87 530

15 ~
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3.5 ?osk 1 tovQné 81už~'
._._ •••••• "0 •••• '._." •• __ ;.L

Osobní
~ ,

227 262 50 ,27 Ol
prc::~;:;acnl , /0

Osobní a'os811čni 149 922 33,17 II, u o

:.1e zi knil10vní 10 4~t3 2,31 :1
" o o

Do zČ;lhrc..:nL~í 213 O 04 II
o o o " o . . , ,

Interní krátkodobé 984 0,22 II. . . ,

Interní d101hodobé 1 255 °,28
II

o

~nterní o'ojl-l č3.sopisú 27 285 6,04 :1

ev, V / f'o,:.dy 22 26,+ 4,93 IIasop.pro p~lr1..1cnl

Reprogr,_ fi cl:;-""1i ;:;11..1:";'0 umi 12 400 2,74 II. . ,

Cellccm 452 028

předst:C1v ljí

100,00

56,16 %

C'
/

5,5,2 Skladba V~FP·:'.jČ8k z fond u FL

Po~ct

. 102 198
241 120

9 353

0.
'7u

29,0
68,3
2,7

Z toho

Ce1keD

osob,ní
z rej8rší ,

'1:' f'\ .... ';"'d_. '... \".." ~ 0 - •. " ,

z::, t..hr :.ú1l '..:'1

o • o

Počet

5 014
1 169
2 070

489

811

9 533

352 871

C)'
IV

52,5
12,2
21,7

5,1

8,5

100,00

100,00

VÝP(ljČ.C'1 z ::'onélu:"irsmní li ter.::itur,Y př('dst-':<Vl1~í 43,84%

všech výpÚjČC~L

C II ' "' t 'o· ~ . zprl'''''la' -:-ODl' ch ·po nc~.uo STl?"',r_ ..r.ovy pOC8 V:i~)UJCl~l~ Jl!' .:: ......' l\..

804 899
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5.5.J 31cl~dbo v~;půjček z jinýcll knihoven

Počet
Ol
10

Pro interlú služby
Ze zahraničí ...
Pro za...hr ani č í

JIJ
4 2J2

98

6,74
91,15

. 2 II,
.- .. - --~ " -- --.- • --."....... __o __ - - .. _~ .. ..... - - -.._ .. - ..__ ...,...-- _

Cel k e m 4 64J 100,00

:
I
:

5.5.4 Skladba reprodukčních služeb - počet zakázek

Počet

Objednávky zál:::Izníků Č3.:JR . . . 12 216

Pro zahr.Jničí ....•.•. 184

98,52
1,48

Celkem . . • . . . . . 12 400 100,00

5.5.5 Rešerše ze 8skuridárních fondů

I

I

I

I

:

I

Literární rešer~e;

Rešerše FL

CclkerJ

5.5.6 PoslGtnuté informaco

/ V V ;

1.1Sp2Sne
negativní

ÚSpěŠllri

t " /
~lega l vnl

85
lJ

110
16

224

I Konzult~ce metodické10 odd21ení 407

I

I

;
I
I

Ústní i11forr'-l~CG

Pri:Jární :COild',;' ~ 81u~b\i čtenářům

firamní literatura

:Jelmndární fondy: -oDF ..é-. bibliogr.:lfie
l~,st-~~.evid. -ZD
0n-tf.evid.ořeklad0

fond nových technik
ce' stovní zprávy

Jl OJ9
1 779
2 750

53
414

J4
156

> ••• J5 225
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Písemné informctce

Cel k e iIl píSCPJl1é informace .

C G 1 :~ e lil i n for ID a ce ..

Primární fondy :

Se kundární fondy;

1 vb Vt 'voOl u::.; ~1 c e i1aT'U~:'

~ire~.lite ~tura

6DF a biblio~rafie...:>

~.s tI'sCl.. evid. VZD
uct1'ed. 8vid. překladú
fond nových technik
ce 8tovní zprávy

Počet

118
392

67
10

388
16

3

994
')7 219

5.6.1 Počet evidovdných čt8nářů :

Jednotlivci přilllábcní -J r. 1980
Jednotlivci s prů:~azJ
platnými v r.1980/81 .

Počet

7 270

:5 477

Cf
i;)

57,03 %

42,97 %
__• __ ~_~ • __• '0" ".0' ..• _.' ~ •.••_. _4'. • __ • __ .•__._ _. _ --- _ •• -.-- -----

C r, 1 k e m 12 747 100,00 c'
~. . . . . . . · . . tJ

Kole ktivy přihlášenó v r. 1980 45 16,54
Kolektivj s Drů1 ,- ;. '-~1

.L l.)..U~/

p16tn~rmi pro r.1980/81 · . . 227 83,46
- _~ __ ._.,~. •••• ..~ ._. " __ o. ~ _ ••• 0" •• ' _. __ , - __ 0_'· o - ._ _ - - ••• --- ..--.---

Celkem • • o o • • • o • • • 272 100,00

5.6.2 POČ8t návšt2vní~;:ů:

Drimárních fondů .. o

. z toho: v21:-c0 [ltudov~S

firemní l;teratu~ .. o

studovn' ol-iDF • o • • • •

• o • • ~

36 183
146 820

1 319
2 000

97,79

0,88
1,33

_____ ~ ..... .... _._ .. ' "_ ....... o· o._~ • • ._ .--_ ------- ---

Cel :.é: o ~J 150 139 100,00

3.5.3 Počst odb8rat81ů tématiclGch řad fire~DÍ literatury

I

I

i

Počet odběratelů

•

• • • • • • • • • o • 302

9,94
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5.7 Přehled činno'Jti L -.:; zi~árodní m::; zi :mihovní vJpujční

81 užby Z3 rok 1980

,

i
I

. 1. Pož .)d.:lvl{' zdolané do zuhraničí

Ce 1 kov~! počet pož~d 3.V ců • • • • • • • .
:::', toho: počet ::letdn3 VJ .ř'í z(Om~)·c:l. pož~ ůvlců

for@ou výp~jček .... o

for;"Qou reprodukcí o o o • • o

.5 091
4 232
1 277
2 955

Cel kov"~ "OOČ'2t DOŽ ~r' ovlců

J ll.3 vy'pll "1" č lp
.t".. .J

n~ reprodukce . • • o

o. • • • •

. . . . . . .
303

57
251

L toho ~očc· t :=1..óldnJ vyří zených pož ~d ~v ID 22:5
~or~ou vjp0jček o • •• 41
forrllou reprodukcí . . . . . • . • •• 134

3. Zem'~, 8e lcter§nů jS~'l1C n2jvíce ve styku

Pořddi zemi podl? počtu zaslsných pož3davků
I 'd' " tll d v v , , 1 v', 1 )\. uva lrrl:' poc:? .C '-'l .n;.] v~'Zlzenyc.l zaaane.c

iTSR o o o •

33JR
HoJ.ondsko
v
,~v~;"cars:co

3vcid sko . .

1 052
970
758
460
157

Pořadí zeDí podle počtu obdržených pO'3 :::d~vků

.

US.. ~ •

NSR •

Ju~osldvie

Polsko

43
25
,.",

.::0

24

22
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r

o.

6.1 ~~~~~n~y.~J:itt,~~~~o.~p.~~f_.o~9.~~_~~!Q.§g§~~~~~._y'_~~

do čes.cýc~1 k~rtotélc - stav k :31. 12. 1980------ "'----'" . ~- .. _. . _--. - _. __.. _- .-._-----_.__ .-._ _-------

;(nihovnictví, 'ITEI 24 347 1,3
IJconor,1ie 22~ 721 11,8

;

:"latomati kb 10 996 8,6
Fy zik~ 133 683 7,0
Chemie 92 889 4 (', ;I

Lékařství 8 844 0,5
Technic~~ rozvoj 48 206 2,5
~nergeti~~-ele~tro 225 979 11,9
Strojírenctví 361 961 19,1
Hornictví 68 928 3,6
Inženýr. stavitelství 94 723 5,0
Technikč. dopravních prostřed. 67 111 3,5
Chemid:á technologie 106 293 5,6

Průnwsl sililcátů 81 953 4,3
Metalurgie 126 430 6,7
Textilní prúm,y 31 15 454 0,0

X:aučuk Cl. pl'~:.>tic.h·~oty 63 411 3,3
Přesná ine ch.:.., ,i l::d 16 :335 0,0

Počítače 46 749 2,5

Stavebnictví 41 112 2,2
-,;rchi to ],:turť.l Jl J07 1,6
}tl-lm 5 491 0,3

Dodatl~7 1 887 O 1,

/

i

i
I

I

i
!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i
I

I
I

!

I

°bor

Cel 1::: e m

Počet záznamů

1,897 811

0/
/v

100,0
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6.2 Tématická 3lclClc1bCl výpůjček firsmni liter tury v r. 1980
.. - ' .. .... ~ _.,. •••.',' ... o_'~ ....... _ •• ,,-, __ ... __ ..... _.,. _

Počet výpůjče ~~
Cl
/O

--.- --. __•. ~ ~~. .'. .. °_o - __

1.
J

':.. .

3.

4.

'J.

--0.

7.

8.

9.
10.

ll.

12.
13.
14.
15.

lG.

Knihovnictví

L '1 v t'· "te~ars Vl, Dezpecnos
práce, hy gien:-:t

P~esná mechaniks,
ffi3řicí 0fiDtroje,
laborator. zaří ze :lí

Inergetika él silno
proudá e1e i:::trote chni ka

S18boproudá 812 ~:::tro

techni~u a ele)dronika

<~trojírenství

Dopr3va a dopravní
prost:':'ed -7/

:Je talurgie

Pr'.J.lTI'\I sl [ji li kátů
v

('fh . 1 't ' 1 '\J Grru. c i.~a C c {lno 0[:;1 e

Průmy sl _:::"-<učulm

a Uill2brch hmot'v

Výpočetní technik3

Po1Y0rafie

3t.::'vební práce, stroje,
hElo tv

'J

rotogr~fie, fil~

38S'

2:5 583

31 476

27 101

44 179

69 798

35 887
14 327

6 987
18 526

10 374
43 544

1 835
2 433

19 090

1 341

0,11

7,25

8,92

7,68

12,52

10,17

4,06
1,98

5,25

2,94
12,34
0,52

5,41
0,33

__ ._ • .1.'. __ ..•. . __ ._ ....__ .. .._.'~'_ .- ••• _ .. .. '-- __ ----.. ...... _

Cel );: e m 352 871 100,00
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6.3 Tématická ElkladbJ záznamů zveřejnčn::ch v bulletinu
.. -.... -.._..~.- .... .. _---_.----- -- ... --_._--.... __ . ----.~_.- ..._------- --- -_._--

"Přel:l8Cl~1 z odborné li tc·r3tur~; i roce 198J 11_.... - .. ~ . . "- --' ._- ._. __ . ..-.._--_ ... - -- ---------- --.. ------- ----

rEém::.1tic kó řady

Ol Technika V~~ob2cn~ ,
02 GeoloGie
03 ;'1e tolurgi e
04 strojírenství
05 Lnor..;etil:a
06 Ele:~trotechnika

07 DODr...lVa
08 Jtavebnictví
09 Chemická výrob3
10 Prum,y:;l silikátů

II PL3sti cké hmoty
12 erg.a výp. techni~a

13 Zdravotní technika
14 Zem3dělství

15 Potravinářstvi

15 Technika obchcťlu
17 Techni 1:a ~)oly grafie
18 _stron~utika

1 0 n 0'1 1'0 t-~ dky/ .)Q ~ • P 8.L G .
20 Průcy:::;l <:.\ řemssla

21- l'!IdtCffidtil:.:.J.
22 FY zika
23 Che r11ie
24 Ost.přír.v2dy

2:5 1\0' bi" rne ti lea
26 Itl:20:Cnlč,til;:a

27 ~konor,li ka
28 ,.>kolotví
29 Filozofie
'::l0 '" ol v , / V d./ ,Jp ecei18::() V2 y
99 O~tattlí

Počet záznan:ů

2 225
629

1 458
1 152

381
1 144

488
628
210
304
286
394
805
762
4ó3
376
114

3
33

566
226
321
164
132
12
90

1 012
258
107

58
17

15 3-t9

Ci
/..J

14,79
4,10
9,50
7,51
2,48
7,44
3,18
ti 09, ,
1,37
1,98
1 86,
2,57
- 25J,
4,96
3,02
2,45
0,74
O,02
0,21
,.., "O
),0./

1,47
3,35
1,07
0,99
u,08
0,59
r- 5()
'.), ./

1,74
O,70
O,40
,ll

10C ,00
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6.4 Tématická skladb6 záznamů zveřejn3ných v periodilm
"-- ...... - •• ~ -.' -- ....-. ...... - __._. ......... _ •• _. " 6 ~_,_

~~_~_~\l G.:!-.?_v_é__~E:r:.~!,~~ce _.~.~?:?~~

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

,

I

I

Tém"-<tické· oddíly Počet ZVf:

řejn2njch

zé?czn8mů

celkem

C'Iv
Druh informace

původní př8vzaté

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

I

I

I

I

I

I

Průr~nl všsobecně

POdilikové hOCD.
Konstruování 
Konstrukční díly
Konstrukční mat8riály
Techn.kont.~ ffi2ř.

Jtroj.tec1nol.vseobec.
~':etdlurgie všcooec.
Výroba odl. slév .
-, tl' v 1::e čl .SDOJ. a rez. \:.
~ech.dJl. d upr.polot~

Výr.a údrž.nář.všeob.

blektr. Q ch8~.obr.

Zprdc.ne~ov.polot.

Tváření Z~ ctudena
Výr. ozub. 8 drá:~l:.

'.lyr. závi t. dí lú
~18~trotechn.výroba

j'ednoúčel.techn.
Povrcij.0pr.~ ocDr.
Zajišt.provoz.vHPOO.
Podn.dopr.vjeob.
Podn.energet.všeob.

t t · v,
~n0rge .s rOJe G ZdrlZ.
==otory ::1 hnucí j edn.
Pro3třad.dá1~~do0r.

Zuř. pro G0oc.obory
Odv5t.výrob.z~fiz.

ptíDťr. t2 ch~l.Lca

.iutomati z. prostř.

Cel1';:ei.1

1
5

14
s
7
7
2
5
2
1
1

8
1
3
4
1

7
7
1
8
3

14
17
-25
10

2
40
21

224

0,45
2,67
6,25
2,68
3,13
3,13
0,89
2,23
0,89
0,45
O 4~, :;>

3,57
0,45
1,34
1,79° 41::, ')

3,13
3,13
0,45
3,57
1,34
5,25
7,58

11,16
4,46
0,89

17,85
j,37

100,00

4
13

5

1

1

1

5

3

4
7
1

2
10

2
10

7
2

32
10

126

1
2
1
1
7
S
2
4
2

1

3
1

4
1

3

2
1
~,

15
15

3

8
II

98
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II ROCE 1979 ~\ 1980

'J10žení náv štěvno~3ti stud ovn;y UDP v jednotlivých ID'.) oí cí ch
- - ._ .• - --_._-----_._.__.-.._- _.__.-.~- ---_._._-~- ------_._~

Počet náv~H~vníků %
r,''; /

•.'.2 SlC

1979 1980 1979 1900

Leden

Duben

v
Ce:,ven
v
Cc:'rvGnsc

3:cpen
i..6ří
v

~:í jen
Li8top~d

Pro;1Íl1ec

94 176 4,8 8,8
212 213 10,8 10,6

120 211 6,1 10 S,
221 225 11,2 11,2

21J 15·) 10,8 7,8
121 91 6 1 2 4,6

149 192 7,6 9,6
142 133 7,2 6,7

139 137 7,1 6,8

2;::'1 205 10,2 10 2,
214 137 10,9 7,9

139 104 7,1 ,- 2
) ,

Celke:n 1963 2000 100,00 100,00
===~==================~===========================~========

~0310ž'?ní návčtěvníl:Li -:::tudovll.'.] ÚDF podle; profese

Profese 1979 198'") 1979 1900

I i1.Ž e i'1ýfi 553 575 28,7 28,8

L:forriL,::; •[lr -,cov . 412 469 21,0 23,4

Jtu.donti 308 237 15,7 11,8

O..t~t:1í 680 719 J4,6 36,0

Ce1lceCl }.955 2000 100,00 100,00
==~~:_=============~::=====~~==~================~=======~=====



I

I RozložE.~ní návštVvno.'Jti podle dr:l~u org:3ni z-~ce
I

I

I poč.~t ns.v?'ít:2vní kú

I

I

I

Pr)žské

Celkem

1979

1776

189

1965

1980

1720

280

2000

1979

90,4
9,6

100,00

1920

8S O,
14,0

100,00

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

v
Setnost dotazů. podle dru~lU informačního pramene

Počet dotazůDruh informačního

prGi[1cl1c

K,Jr t oté k-..< čes l::::,v- C).l

záznamú

Referátová periodika

K)rtotéku rešerší

1979

604

170~

54

239

1980

630

1700

42

170

1979

23,2

65,5

2,1

Cl 2-' ,

1900

24,8

66,9

1,6

6,7
~-_ - .~-.. - " __'_"~."- -.-'- .-.. _--~_ --""" -------------_._--------------- ------

Cel ~c e Dl 2605 2542 100,00 100,00

==~~~=========================~~============================
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v

Ce ti'"lOst dotdZů z jedlY; tliv,,:'ch v:5dni ch oborů

n3 k~rtotélru českjc~ ~&z~omů

Počet doté.tzů %

I

Obor zájmu.

,~~1.ihovnictví
ekonomika

Fy zikó

Ch2mie, chcmick5
technologie

3trojírcrlotví

E18 ktrote chni ka

Hornictví

:~tavitelství,
Llrchitektur:J.

Dopr~v~, dopravní
pro '3tt8dky

Počít8če

Filw

1979

JJ

51

115

171

Sl

II

57

25

40

1

14

604

1980

36

57

132

156

58

12

7J

21

Jl

4

18

6JO

1979

5,5

8,4

19,2

28,3

10,1

1,8

9,4

4,1

4,0

6,7

0,2

2,J

100,00

1900

,- '7
) , I

9,0

21,0

24,8

9,2

1,9

11,6

J,)

4,9

5,1

0,6

2,9

100,00
~===~=======~:=====:========================================
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v

Cetnost dotazů na nejužívanější refGrátové časopisy

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

6 9,

0,5

11,4

22

154

149

=·Yuclc·ar ·.:iciencG
'0 "tr:"lc t.-. (,To' 1.)~ \.:: ,_ 0 \._;,.J_

Lngipeering
Index (11)

.,Jr:f8rativDJW
~ urn·:fL (RZ)

, PVtdt·' CI-ITázev č asopi su :--_ .. __ .9.9.~~ o -~~~I:- __ ' " ~ _

~~~:~:~~-- •. --.------1---:~~ ~----~1~~+----:~~~-t!----~:~-I
",bf;tracts (C'l) : 759 1 717 I· 44,4 42,2

'1 I
+ I' I .• j

1 118 I 8,7 1

I 9 1,3 i
193 I 9,6 t

; I
1 ISO 154 .,1 9,4 I 9,1 j'

! t I I

~~n:_~G~=~~=l~: J ._45~ J_~~~-L--_~~~~ -L =~~~_I
1 i I 1 I

C 8 1 k e m 1 1708 !1700 i 100,00' 100,00J
====~=~===============~===============~==========h=========:

110' c tri c Cll .J.;
I 2"lectronics
t ..,bstrac ts (EL.)
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Zá::::ladní údaje? o návšt2vnooti a četnosti dotazů n-::; hlavni

sekundární informa~ní ~ra~eny v procentech za posledních

8 let

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Celkový počet

~1ávd t2vní. ~Cll 2182 1984 2378 2711 2004 1854 1965 2000

Z toho (v Ol)I;)

pražských 70,0 64)3 67,3 70 ,8 65,1 ~6,4 90,4 86,8

mir: opr.3Žských 30 ,0 )';i3,7 32,7 29,2 34,9 13,6 9,6 14,0
===============~==============~=================================

Celh:ový pOi~.::lt

dotazů 5399 5071 5620 5959 3789 2309 2605 2542

Z toho (v %)

n3 k2rtotéku
~eských . zázna-·
r.:rLl 57,0 55,5 30 ,4 L1.9,4 45,5 28,4 23,2 24,8

n3 referátová
plJriodika 25,1 24,3 26,8 33,4 42 ,6 62,6 65,5 66,9

na ústř2dní

lc:.:..rtotélru
rešerší 5,3 9,6 5,9 5,7 O 6 1,1 2,1 1,6,
.__. _... ~ .. 0 '--- _0_ ... _. __ . ~_ ... ---------
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8 Přehled re~~E'r:Jní čirmo,3ti oddělení tvorb~7 d využití
._.... • _ •• , _ ... _ •• __.' • _._._ 4.~ ""_.__ ._~ __ . _

8=kundárních fondú ve ďtátní technické knihovnG v Praze

PO(;(.:.t v~/I)racovJ~!'cb rešerší, celkový počet záznamů

v nich, příjmy z~ zpracování rešerší a počet písemn2 vyříze

n;jÍ"ch bibliograficl<.:7-í-c .!1 dot~zů v letech 1976-1900 uvádí

tabulka 1.

Tdbulkd 1

Biblio8rc:-,fic!~ó dotaziY a zpracované r2šer8e

1976
1977
1978
1979
1980

Počet

rešerší

128
131
122
127

85

Počet

ne 2: • re š.

19
4

II
15
13

Počet zázn.
v rešerších

6 535
7 718
7 529
7 653
4 570

Pi'íjmy za
rešerše

68 503
149 990
150 139
158 946
133 734

Bibliogr.
dotazy

84
103

92
77
67

V tabulce 2 uvádíwe ~řeh1ed rešerší ~l'pracov3ných

pro české a slovens!~é org-=;~1iz ..... ce v lJo,sledních 5 letech.

Tabulka 2

Rešerše vypr~cované pro or0~nizace Č3R ~ SSR

R.ok
Celkový po·
(~et rešerdí

Počet
~ ~ ,

re·~er!".J2-

C'"'R

Cl
/J

Počet

re:S?I'ší
S:3R

_ ..._r ~ ._._ .. • -~_ ...._. ~•• , __ o _ ••• ... ~~_.._ _ ._._-...

lS76
--CJT7
1973
1')79
2. ~'S()

128
131
122
127

85

88
89
83
68
54

68,7
67,9
68 O,
53,5
63,5

40
42
39
59
31

31,3
32,1
32,0
45,5
36,5
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Tabul~{u 3
v

~~8hlcd vypracovq~Tch rešer3í pro celou CS3R podle

druhu organizace

Rok Počet

re;Jerší VJ ("
,..J

"'T- L
VL) Závody

1976
1977
1978
1979
1980

128
131
122
127

85

35· 27,3 29
50 38,2 13
12 9,8 1,'1]"
32 25,2 19
23 27,1 17

22,6
9,9

11,5
15,0
20,0

56
59
80
39
22

43,8
45,0
65,6
30 ,7
25,8

8
9

16
37
23

6,3
6,9

13,1
29,1
27,1

+R"" '" I .1.·tt V
, , I t'tte32r3e ~ypracov~~2 Dupr. pro ~S~l u rlzenl, ns l u pro

výchovu vedoucích pracovnn~l., Rutnicl{ý institut, Projektový

\5.[:;tav urcmpvého prLml::: ;.~lu, 3pojprojekt, Chcmoprojekt, Orga

projekt, UTRIU, 3tro~;oo 1, 3tavoproj.ekt, Kovoprojekta, ll'JORG.,

ffiLDisterstva, V8U8~í dVTEI apoj ,

J



TC:C'Jl :,éL 4

Pře~11ed re::'erši 7, hhvních véd..'1ích (:~C :-t, vvpraccv'mSrch pro rganizan~ G81~ dSSR

1970
For;·.;t

1977
Fo~ot /0 Počat

1973
%

1979
}'o~et

c
/ .'

1920
Pcčet cl

/c- _0_. ~ . ._ .- ..- __.__ ~ __. --_ - .. . _. .__. .. . . . _

..

('\J
I' \

~k.)nomika

Fvzika

Chemie

EJ e'ct rot echnika

Ho :mi ci,ví

S-: ::,,)jínuství

Hut'-.ictv-L

Skl,), si 1 ilc8.ty

p( čhače

Pla~+'ické hmot'l

Stavebnictví a
ar chi tektUl'a

Dopr.:l.-.a

ZelLědělstv:í.

,'!Jl. , I V'

Z,lvctrn prostredi

Ostatiú

Celie VY' počet

re88Y.'8i

4

12

13

26

27

1

7

6

1

4

15

10

2

128

3,1

9,4

10,1

3),3

21,1

0;8

5,5

4,7

B.8

3,1

11,7

7,ó

1,6

100,0

10

8

lJ

24

3~

1

II

5

3

12

5

5

3
1

131

7,6

6,1

8,4

18,3

24,4

0,8

8,4

3~8

2,3

9,2

3,8

3,8

2,3

0,8

100,0

lG

II

16

9

26

1

13

1

5

9

4

3

i f

2

122

14,7

9,0

13,1

7,4

21,3

0,8

10,7

0 1 8

4,1

7,4

3,3

2,5

3,3

1,6

100,0

15

1'"

II

18

2l

5

6

2

3
,1

7

4

2

4

10

127

11,8

11,8

e. 7

1-;1-,2

16, :>

4/'1

ft, '1

1,6

2;4

;1

5,5

3,1

1,6

3;1

7,9

100,0

lL1

3

1~

15

14

1

5

2

II

1

1

4

1

85

16,5

3,')

15)3

1'( ,6

16,5

1;2

5,9

2,3

12,9

1;2

1,2

4,7

1,2

100,0
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PRO VĚDECKOvt-~j{lr ~_:É PR~CE (1151.3 VVP)
,,,.~- ._~-----..... __._.-...~.. -. ....- _.. _... --- ----_ .. - -~ - --- ----

1. Ch3réilcte ri s ti 1;:,:, V;3 tupu \.~d =:tjú O zprávách

tj diG(~rt.G:cích clo :.::313 WP

V 0~)(10bí od 1.1.1980 do 31.12.1980 bylo do

H13vního org 'nu 3';' stému z.:l'lláno celkel'l 10369 Pr,>

covních 1i}:;tl'.. G irJforLi1d~ními záznJrn~1 o čs.diser

tacích, výz~~mn(rch zprávách, vjdeckotechDic~ých

studiích ~ lic8~cích.

:joUCq~nj b.J 10 z Vyčlen2ného národního orgánu

~V='JO)_ GS3~~ z·~;.lé,no v prúb~hu roku 198J 0.0 Hlavního
Iho)>- 701 . '" v, 1 / o / 1 / h /organu -'- 1'11. orm.:. ~nlC 1 ZaZ~1amu o v:- z ..U:J.nyc ZPI'8.-

vách a disert ·.,cích nečlen"'::k~íc:1 zemi :iICVTI.

1-,T::" Zo .".,~.... <. ')-;';011' e-d
..L J L.oI. J ol••• 1 J t -- ~. _ .L ...

d ujicí t_;bull~y

o této ~innoGti 00dáv~jí nás1a-



-

Přehledná ta·Q..l1ka c· VVP zaslaným v r.,1.g~VNO ~SSR oc .H.O~

lJ'ěnic VZ-A-~~ VZ ~_. D-B r-;;-- VZ+D věd.tec~ liCenCE'r-:~-ll--r "::r' I celkom

I I A+B " I I A+B A+B studie I Il 1edm -~---76 - . ~:~em111-- 2_ťe::em ---=:::c~_ -----=--1- ---=- ~_~: -1 78 -=r~lO ~_ l
!.ť únor" _145 _..§2 110 .-J_.=.._. --=._ _--=_ _-l19 . -__I- __-1__15__ _~±-l).2-._. ..

;=t I '1 '.L..9,tE2~.2'- _!.4.1-. _40 .__84 L __. )..9__.,__ 26 ._--!lQ.. '.__-____ - __ .._.?l __ .__5~_____ HO J

j ~~::'~;: r;: - -:; :;---1:-,-~ _1~ t- ~: ·_~~~-t-~ ---- =---f-~~-- :;---i- ~:~ !
~;~·--r;_ --r;4- -~~---"r -~ .~ -~-l'-- ~- -;~ --'-1-- .._-;_. 1-----:- ----~-;---r-;~-~10;----,. ';'
č-;~:,\8ct~~---r;; 9C:. -r--~--' -~~·-·l-~~- -~~ .-,- ,- - -=- ~--'[- --~. ---, ---... ;:~_. __ J --6s·-i--J-I-l----

L
~ 1:~~;,-'-~;--l45 8~--' 21 ~-6-r--;--F112-~------t---. ,__ o .~.~__L-;;__ ll? ~.
~ ~ ~-~~--T:;8-I 51 :~-:- :-= :t-~~-T l~~~~r-l~-==+--~ i~~~ ==i;=1-:: F-~;s !

9
8

11---" 5 '_.=~ r 131" ----.- -_-.--'-__-l==r-~_=.-Í---

i-Rro§inec 148 .4l I 89 4 J 7 96 rl -- J58 _ I_~__l~_-l
celkem 474 638 11.112 100 82 182 1.29t . 66 L 9 . 634 J 735 r 1.369 [

Zkratky použité v tabulce:

VVP = vědeckovýzkumné práce

VZ = vědecké zprávy

D = disť,rt ace

HO = hlavni "rgá..'"l

"A" = cznačem prc dokumenty, které jsou poskytcvány uživatelům bez finanční úhrc.dy

"B" = označeni dokumentů, které jsou chráněny autcrckými osvědčenim:;., nd'o př lhló.šeny k patentcvému řízG11.::' apod.

. a jsou pcskytcvány za úhradu. K nim se řadí i licence.

--



_~_ .... ••• _~ _ •• ~. _ _ '~'." •• _.__ .... _._. _ ..... ro .... _. ~ o __ •• _ _ ~ ~ ... _ ••• __ ~_._ _ ._ _ .~. ~

Tém-<ticl;:~ řGdy Počet
-~-'-~---~- --'-_ . .,~~- .....--.. ....... _--- -- ---_ ..- --- - ...-----------_ . . ~ .. _-_ .. -----... --- ------ -----

Ol
02
U3
04

I
05
06
07
08
09
10

II
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

22
23

24
.25

25
27

28

29
JO
31
32
33

lIJ '3r:;ci smu r:}-W l1in.i [lIT.US
...,. 1 n' . l ' ll. 1 .J!l OSOIl',}; f~OCJ.O,_O,2,le; psyc o Ogl8

Historie
~:--l tl. [,U ti J:i:i)

Fy zika; mech·;mik,,::<
Chcmi0; cll.f~ická výrob~

3iologie
V§da o zemi
;,[;tronomic

Hornictví) zDr,,jcovúní užitých
ncrostú ..
Ropný d uhslný prů(~81

E'.::t:::.1urgie
-:Jtrojírenství
Inó: rgr- ti ka; ele ~ ~trC")rli!,::J;Y31
Rddiotechnik~; el~~tronika

..uto:atiz3c"; t812IJech.::<i_L;:a;
iil~,~'ící ~ P;':-':l-Jt:,:,ojová technik..::;,
výpočetní tecG~ika

Lotectví; ::orJ.ot:cu1cce let.::.del
d raket
YOGl1Í dopro.v ()
,>;:,lDzl1i~ní ':1 ,:ltJ,to i .1obilová dcpr-iv.l
Polygrafie i fototecbnikči

~rchito~tur3; ot~vGbnictví,

('lí Gtní hO'-::;")Oli ::,J~'Gtv í
Po"c'('-,-<vinái:"q1~.í- Cl 1 r·hl;~,;' 'Jr'o;."", 0)1

- I .... _::t..{. -L .... - .. .L.-LI J. 1..-. l._ l- __

T r 0Y'll' C 'tv'j" " :yí 'erJ ,'I '" 1_,,'. --" d:' r""7 ,"\ Z·.)I' ',,.,Ll. '~J.':' __ j . -I ... _ ..... __ '-).'J: U ol ..... \ J .. ._..::t,,-, o

T)r,J.my ~;1

2r'r!1')délství
Lék':t:~';ství; f(::n:'m.::'~ol0.3ie;

:f --:!"::L.c;?uti cl:;:;;! prÚf11j ['ll
'- 1 • 1
,~ L'.:O~Oml.-{a

V"d . 1 '2 d, OrZ~~13clC8 2 p_anov.
, ... =1 1"'. /V 3GeC !.C;;rcn ;Jr<JCl

Infor;:;.:dtL;:c:,; l::.,':.:i.,:.:ovnictví;
tGC;1.8('Jteti"~.

Er0ono~ie

Stát .:., pr(lVo i i)~L·Ó·.:aí v:3d:
P~dc:..so;ilc,; vz(Ll~\véní; l,,'1..11 turu
J ,J 'Z/I kov oc] a
Li t~ rární II Jel.:.1
Um:Sní

Cel k e ID

°21
'1

22
17

151
4

34

°
19
40
51

138
16
17

7

II
2

64
20

97
35

97
154

79
141

8

16

19
57

2

°1
1 369

o
1,5
0,7
1 6,
1,2

11,0°,32,5

°
1,4
2,9
3,7

10,0
1,2
1,2

0,5

0,8
0,2
4,7
1,5

7,1
4,0

7,1
11,2

5,8
10,2

o 6,
1,2

1,4
4,2
0,2

O
0,1

100 G, ,
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Srovn6vací tabulJ.:ů odeoíL:mýC:l ZáZ:1-:::-::Ú o čs. 'TIP oz "1 'fO Č3.3~~

do ~,~SIS VVP z_, léta 1975 - 1°80

____ "_. __ r_. "~' . _. _. __ ._ ... ___ . ___ ~ __ .. _ . __ .~. __ ____ __ ~ _.. _ .. __ - .. -._- .. .. _ .. _...._-_._---_._-----
ZpráV'j Disert,]ce V,~d otech. Licence Cellc o 11 ~ťl 1'BH Cel,:.

studie

1975 860 54 914 ~44 470 914
1976 1041 187 35 1263 4/.).7 816 1263
1977 1081 lJ9 26 1226 523 503 1226
1978 1040 160 48 1248 55C 650 1248
1979 1158 130 1288 546 742 1203
1980 1112 182 66 9 1369 6:;4 735 1369

ptr hled o odes1.Jn;ich ZáZ~éliTIedl o 'IVP nc:čle'1 il<:;j~c:'l zemí
, r

. ':;CV'l'I z vl'~O ~.33R

:Jok
VVP----_._-_.. -._--------------------------

1975
1976
1977
1978
1979
1980

I" "30,_

704
467
289
857
701



...
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II. Inio rmační Glužb~ posl::y tov.:mé uživatelům ČSr'--(
v rámci činnosti tl IS-VVP,.

V průběhu r. 1980 po~~~~ovbla prop8~ace GIU~8b

posky tov dn~>,ch Č G. uživut.~lům informací 113 záklacl.~ či:l

nosti i\1SIS-V'vP.

V 8ouvi~losti G uG~utečnénými org~nizačníDi zm~nd-
v

mi v sí ti VTI.l C38R\ ))10 provedeno šet1'ení ~i1C zi insti·-

tucemi - odb 5rateli ;JRr·fer.J.tivního sborníku naúčno·

iGsledovatelsldch rubot;l (TI.S.), aby 0:110 mo:žno získ3t

pi"eh1ed o f...A;.-:tickém -J'!užívállí R.S.

V r. 1981 se pfihlásilo k odběru R.~. 157 čs. in

:3ti tucí 3 stl'2dinel: VTLl. Uvedená t3bulk.=:t ul:.J.zuje

počet z/jemc0 o jednotlivé serie R.3.

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

0erie 1 2 .3 4 7 8 - 9 - .; lO~ II 12
• ,.~ •••••••_.. _ ._.~ • __ o __ ........... _. _ •• 4 _

Počet J8 40 43 45 50 31 20 29 24 20 47 Jl

Podle sd~lení or5~ni~ace roz3iřování tisku 8e

pfih1ásilo k odběru referátového sborníku JlNaučno

teChJličeskije otčet~l stran nf>členov hCVTI lI 104 čs.insti

tucí.
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III. Výmšna kopií )ri~2rních dO~~'entu

:Na zálclac12 i 'TIOríll3Čních záznamú v "Referativním

'sborníku n-'lučno-icsledovstelskichrsbot;l i VP sborníku

lI;L':mčno-tech1ičeokijc=, otčety stran nečlenov nCVTI tl byly

zařizovánI v :,:'oce 1980 objednávk;y n"" pořízení lrbpií 'NF
člen, k'jch i nečlo;'13kých zemí i:ICVTI.

Rozsah těúhto éllužeb ukazují následl2jicí tabull0':

v

POČ2t in::., ti tucí a podniklI CS3R V'Južívá služeb

posky tovC:D.,1'ch v rámci činnosti !:ISIS-VVP

Rok U~ivatelé

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
lSBO

1
21
37
62
91

152
186
206

Počet objeunávo k na kopie \NP se str3.ny.
v

čs.uživ~tel~ informací zaslaných do VID C35R

- O" - - ••- ' ,-. - --SkupI"n8'"-----ŠkUplna----.. _oZ-necfěn~.---- .--- -------
Rok 11.~" liBl! zemí Celkem

__ ~""_"- 4 ~_· • _

1973 4 4
1974 125 16 13 154
1975 214 52 15 281
1976 167 33 20 222
1977 373 ó3 46 482
1978 445 59 81 585
1979 3>42 58 43 443
1980 295 28 27 350
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Počet objodnáv~k no kopie VVP zJ31~ných
v

k ~Jříz~.)ní do -v~~O C~0:R ,o'>t,Jtníc_ zemí

0_' _____ ...___ •_____• __ • _____ ~
__ o - ~_. ______________ ____ ._~ _ ________ .._________

Rok 3 L..'Upi n::l Skupina Nečl. Věd.tech. Ce1k.
\1 :1° 11:8 11 Zeffi-2 studie

1973 1 9 19
1974 107 6 95 3 211
1975 61 15 70 II 157
1976 65 42 64 12 183
1977 51 67 122 4 254
1978 80 80 118 2 280
1979 53 31 57 4 145
1980 3m 50 60 25 515

Dokumentv skunin:J ll;] II
__ ... _ •• •._N~_ •• _ ...._~ .... i __. _

J 3lc jr.' uv ~d8no v t:3bu1ce, 'rTG Č':;'~R obdržel v r. 19m

cG1kem 50 dotuz.ů 11-:' adrGsy or2,.;í'.-::iz.Jcí vlastnících dokUEl8;'-lt)

typu 113". Z tohoto po~tu obdrže1..3 :IPOJ.,::1 techna\l 27 Obj8d

návek, z nichž b~(~o re.JlizovÉl.no 6.

Prost:~~ednictvíffi VEO Č::;-:';S b-/l0 pro čs. insti tuce

zajištěno 28 Gdres, z nichž byl-' rea.lizovány 2 objednáv_0J.
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