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1. HLAVNí STATISTICKÉ UKAZATELE ČINNOSTI KNIHOVNY V R. 19~8

5 400

49 939

Stav fondu ke konci roku: 1 r''''" ~O9,- . '::'-l

z toho: 1,005 259

509 413

205 488

64 449

Počet odebiraných časopisů: 5 506
z toho: 1 334

Počet záznamů v sekundárnich
fondech:5,683 210
z toho: 3,141 439

1,874 039

667 732

Celkový počet výpůjček: 733 904
z toho: 81 059

169 976

5 523

Přirůstek primárnich fondů:

z toho:
70 631
22 150

17 791

25 367

23 015

13 057

110 814

310 117

4 463
337

1: 543

sv~knižni a časop.

literatury
jednotek f'iremni
literatury
jednotek na mikrograf'.
médiich
ostatni

úh.ytek - celkem

sv.knižni a časop.

-literatury

jednotek f'iremni
literatury
jednotek na mikrograf'.
médiich
ostatni

titulů

duplikátů

katalogy základ.
f'ondu knihovny
dokumentokartotéky

ostatni

knih a časopisů

ahsenčně

knih a časopisů

pre7tenčně

knih a časopisů MVS a
rvTMVS

knih a časop.interni

knih a časup.reprogra

fickými službami
firemúliteratury
v témat .. řadách

f'irem.literatury cstatní
výpůjčky a kopie ze zahr.
výpůjčky z jinýcll knihoven
výpůjčky z f0~du na mikro
graf:ickýc,-l médiic:1
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Finanční todnota
základníh~ fondu:

Finanční h:dnota fondu
firemní literatury;

Kčs 117,326 638,86

Kčs

P0čet návštěvníků:

P. čet 0dběratelů témat~

řad firemní literatlITY:

Počet podanycn infcrmací:

P~čet vyřízených objednávek
na reprodll~ce

Počet registrovaných čtenářů

s průkazy platnými na o~do~f

1988/1989

104 281

371
42 775

14 691

265 organizací
12 716 jednotl~vců

12 981 ce1kemX )

Počet informací dodaných do MSIS:

MSIS NIR
1 610 pracov.listů a inform.záznamy o.čs&VVP metodou OCR

1 158 prac~v~listů s inform.záznamy o neč1enských VVP

52 originálů SIVO

304 mik~of~ší VVP

MSIS PK

2 039 pu~likací FL

z toho: 779 na 606 pracovních listech

INTERINFom~EREVOD

242 titulových listů o překladech

z těžk~dostupných jazyků'

Počet opatřených k~pií písem. dokumentů v MSrS:

MSIS NIR

178 k2pií VVP členských zemí

MSIS PK

9 800 mikrofiší všecú serií bul1~"Novyje promyšlennyje
katalogi1! z toho:

1 600 mikrofiší z čísel roku 1987

INTERINFOR~EREVOD

133 kopií překladů z rejs říku "Naučno-tecnničeskijeperevody"

x) ~ouze za rok 1988; knih~vna prodlužuje platnost průkazů
Jednou za 2 roky



z t oh o z e SSSR •••••••••• u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

Počet publikací vystavených na výstavkách:

ze socinlistickýcll zemi ••••••••••••••••••••••

I:
II
I'

!i

,"

Po žadavky I,1MVS

z nesocialistických zemí

- 3 -

...................... 3 515
948
870

1 691 knih

1 076 čísel

periodik
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2~ PLNĚNÍ PLÁNU" HIAWíCH ÚKoill (PHÚ) STÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

" "

ZA ROK 1988

Státní tecimická knihJvna plnila v roce 1988 úk~ly,

vyplývající z hlavních funkcí STK jako v~řejné vědecko-tec~

nické knih8vny, ústřední knih~vny průmysl~vých odvětví čs.

soustavy VTEI a fondové základny činnosti ÚVTEI jakn celku.
Splnila úk~~y plánované v oblasti tvorby a zpřístupňovaní

fC'ndů primárníc'1, sekundárních a specializovaných informačních

pramenů i v }blasti met~dické a kgardinační působnosti.

Zajišt~vala úkoly vyčleněného národ~ího orgánu ČSSR pro
MSIS NIR, MSIS PK, MARSI, INTERINFORMPEREVOD a MISOD (ve spo
lupráci s ÚTZ) a úkoly národníh-, cen-l,ra systému ISDS.

Úsek za"ezpeč(,lVal řešení DÚ 06 "Automatizace výpůjčních

procesů v knihovnách ll v rámci SÚ P 13-334-807 a podíl ÚVTEI
na investorské činnosti pro zahájení stavby nové bud"ovy CVl.

Za pl~ého prJvozu byla praváděna řada rekonstrukčních

prací, jejichž cílem bylo odstranit havarijní stav někteT

rýcll instalací a dosáhnout zlepšení prac~vního prostředí

pro pracovníky i uživatele.

V ~~lasti řízení byla pr~vedena hloubk~vá analýza sou
časného stavu a připraven k~ncepční materiál, formulující
perspektivy knihovny pro ocdobí 9. 5IP.

Jednotlivé úk~ly z PHÚ byly plněny takto:

I

I
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A.. y_.::g1-§s_t~_~1~~~g~-1,._i~y..§~~i§~iJ_gt~~29.~2!<:~~_~2~~~I~~§ ~Qi

E~§gQ!:.l2§,.:!A

l'yla zajiš",ována řešitelská činnost_ na hlavních vj

stupech pro r 1988: datovém a funkčním m,,:,delu automa""':
•

tiz()vanéh r ' v,ý'půjčního systému SVK na k0nceptuální

úrovni (Kc~ceptuální datcvé a funkční schema AVS SVK)

a na cent~ální úrovn~ (Logické datové a funkční

schema AVS' SVK) "

ÚkDl č~2~ ~utc~atizovaný informační systém ST~

2" 1 Pro subs~Tstém zprac:'vání základních fondů, na úseku

příprElvy automa-tizace zpracování přírůstků fondu,

pok.c af5."'vala intenzivní práce na budování soustavy se

lekčnic.~ jazyků, které bud~u používány v rámci celého

au~~om2ti zovaného infc·rmačního sys tému-:-

Byla provedena revize a úprava hesel p0l~ematického·

strukturova~éh~ hesláře (PHS) na základě tištěných

v~stupů báze dat PHS v 38 řadách~

Hlavní pC' z":rn~s t byla věn('vána hesláři firemní lite

rabITY (R'B'L) , který tv""~"í doplněk PSH pro specifické

potřeby zpracování a využívání firemní lite~atury•

. K 31" 12~ 1988 ~bsanoval HFL dca 8500 hesel, vytvo

tenfch na základě JKPOV, Rubrikát~~ů MSIS PK [

MSVTI! n:rL1ativních dc,kumentů (zejména ČSN) a da'.ší

odb r rné 1: tera turyo'

Problematika tvorby H.FL hyla zpracovana ve zprave

AIS STK/ 54 !'R"-,zbor pro tlematiky Heslá:ř'e firemní li te

ratur~T a stanovení metodických zásad Jeho vytváření"..
I

Problémy souboru selekčníc..1 jazyků AIS STK byly

Du:-likovány \ e ·stati "Selekční .jazyk..v pr') 'Autom3ti

zovaný inf0r~ačni systém Státní ~echnické knihovny

v Praze': (A .. L-ísk()vá, Technická knih~vna č.7-8/1988).



- 6 -

2" 2. V rám-::i 8",bAY.s rérilU ~pn.:cc'Jánf fondú (SZF) I a II
pokračoval přepis vstupnícn dat na formuláře OCR

v k~'pcraci s podnlkem SI META 4

Fr: účely op~av a úprav nasnímaných dat SZF I a II
byla připravena a u edena d' provozu úloha inter
aktivnífl0 zprac~vání těchto s~ub~rů na osorním
p~čítači PC 40 AT Comm~dore~ P~třebné tonverze

mgp - disketa a disketa - mgp jsou zajištovány
externě na zařízení TANDON ve výp~~€t~ím středisku

VÚTECHP Praha D

2. J Pr'"' su>systé:u evidence uživatelů by.la ::aj ištována
r.ltinni r:;ěsí,xni I3.ktuali.zace báze d&..:t a zpracová

ní vjstupů..

2.4 Pro inte~aktivní su~systLm ístřední evidence
překladů (ÚEP~ v rutinním prov:-,zu hyl zaj iš,tován

řešitelský d0flled a k.-.nzultační sp::lupráce~

•.-
Pro zál,:,hovou ver:Zl DEP řešen::u v souvislosti s pře-

chodem p~čítače EC 1055 na ~Jlný operační' systém
tyla d~končena první etapa zahrnující prováděcí

projekt konverze dat z retrospektivní a provozní
báze na pam~t;::vé medium mikr,;pr;čítač,e.

.-
Ukol č .. J..

3.1

V otázkách a :-,omatizace (ze jrr.éna sys.témového

přístupu, tvorby bází dat, vJ~8ru odp0vídajícího
technického a pr'!8.ramového zajlštěr'.li knih:-,vnických
pr~cesů) a dále v ~tázkách tv~rby a využívání se
lekčníct. jazyků a úlete-diky tv('rby heslář( hyly

P 0 skyt r vány konzultace pracoviš ím soustavy VTEI
a JSK (napřD SVÚSS Běc~ovice, Mezinárodnímu svazu

v.,l. Čstudentstva, SK CSR, FLJTI-A8NI, VUT atd,) ..

Příp~ava ~stav~y- CeLtr3 věd~~kotechnických
'/

·inf~rmací------,
V invest('rské a p'!':''"'jekt_ové přípravě výstavby CVl
byl" hlavním úk-_',lem splnění p'~žadavků státní

expe:::,tizy SKV'l'RL V rámci těchto úkolů byly zpra
cr;váDY tyto podklady~

• I



•

Úkol Č 1

\

l' "'''J"T ('7 o J..-.~ ...... ~ ,.., '.., 1 ,,-'l • ,., Jr'"_" '" ...- ..... , .J.L.VJ.J.c..-.I. .......Jo .z....J~L. __

:: t,2liC -rl-OkO 1J\11'.;;r k otázce 'TB.riant.níhf' řešení

a~J.~o~lEH,iz::v8ného uk2-ádáni f"~ndů (vyžádány a
I

'lTJŽ-:.T.y experT,ízy J:.MA.DOS a TÚR:)

- anulfzR narůstu fonců 8 určeni roku zaplněni

, , ../ S 2
E~r:J zprec...ovan tec.'.molo[lcky program TK ve •

stavbG CVl,: části veřejně přístupných prostr"r

pro už~vat21e (~ a 6. podlaži dle studie soubo

ru ,,::t.Clve~ 1 -

~~O:';:l v;ýzkumu a ..::'ozvoje metodiky knilr:vnických

éi~I?_T,.~_

Zabezpečovat met-'dické pus' "eni v knL ovnác'

sousta-HY VTEI

• Byl.o ~)08~:;:,tnut,o 497 i:Or:Z"l,l_tací p:::'-~ prac':'vniky

knih')ven soustavy 7T"""I e prc uživat.ele, Byla za

jiš: 3'::-02 c:xper":,iza v kni110vně OB!.S Agr( 9~'" jektu

na zd~lab~ zprávy peri 0 dické ~evize hospodařeni

apCCO'JZ8a ma+8X'iál -, k--ncepci ':,udo'láni VTSI

v pl dlli~[u. I1r;ETA (jS~r8Va., By.i..a pc-'s:cytnuta pomoc

K 1. .. v - xllTR .' f k v { rl . . V' t haneB. a!'J. vl',", ~rl lL: cn 1J~ _J':lp ..... ?:lcnj.m a ec no-

l' gl.-::kém fe šen~: kni:. -Tlny ČNB .. Bylo zpracov9.no:: ofi

~iá.l..ní ;] T.;31Y v-:J.,i::- ús t.řednihC' met· dickél ') pra'co

viš-,-,ě j:.ro toc.:'ln.iclfé krlÍu.-~'-n:,r s~vUE:ta77 VTEI k proble-,
:!l8~:";.':c ·S?' I;'or.':' P"8.coi;ník;~ k.,li'::l~ver:: p dle Z:CUMS II,

hiJ] . t;-I.é O(~P' ·vědn ....~ ti pre.covnj:kú knih<"'''2i1 a vedo u-

~ich lnf'~rm2811:ic" s'tředisek~ B;yla zajištěn účast

-" :::e(jajf!Sn'L . er:.ě l\ToV~fje:';: ; rL.10vnické literatury a

krn~ll-T,rnl I'&dě D-.JITU scvetsk{> vědy 8 kultt.:ry. Byl

VYP:7'DCJván ná\T2'l SiJ l(''J.v:,' spr-llpráci s TZB-UB

D~38den Praco~nlci ~ 0b2BStl metodiky zajiš{ovhli

aR. tiv:1J lJČaS-;- TI. 2?,'orn:. ~L 1:o.nlE-1Ch a prac,-,vnich

zku:Jij ,G.c~J., mj 'V P"radrl'Í-- CI'Gár.u ISBN v ČSSR při

přl'~rf:\ vě 1.1ú'('1r>m.:.čniel1 pub:Likací k zavedeni systému

ISBNíl Č.SR, .Byla zajíf:tcvaI.1.3. ?I'2Xe p'Jslu.chaček FF UK

B:r.'at·,J.slava, Yl'lTI ?raha a diploll r vé praxe KVl VŠE.
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4.2 Příprava normativnícn a právních dokumentů:

V kolektivu spnlupracovníků pro revizi
ČSN Ol 0195 byly projednány připcmínky ke 2.

návrhu a připraven 3.návrh~ Dále ryla rozpracová
na Pravidla jmenného záznamu dokumentu, která bu
dcu na novelizovanou normu navazovat. V subkomisi
SK č.23 byly zpracovány připomínky k pracovnímu
překladu ST SEV :rSSN a ke dvěma verzím textu návrhu
normy RVHP - ČSNc

Byla projednána 4.verze návrhu vyhlášky č~110/1965

(novelizace), zpracovány připrmínky a připraveny

doplňky k t~muto návrhu~ Dále byly připraveny a
připominkovány přílrhy~ Bylo jednáno o aktualizaci
re js tříku AKRI. Byly zpracnvány připomínky a s ta-o

novisko ke 3.Ýerzi návrhu metodickéh':l pokYnu "Zása
dy doplňování fondů v JSK ČSR", připnmínky k dal
ším návr~ům vyhlášky č.51/o3 S~. r MVS a připomínky

k pracovním verzím drkumentů prs zavádění ISBN
v ČSSR~

4.3 29c6.l988 bylo uspořádáno inf~rmativní setkání

představitelů odvětví čSesoustavy VTEI se zástup
ci podniků pro dovoz zahraničního tisku. Po předne

sených informacích zást.upců Zahraniční literatury,
,

PNS - UED Praha a PZO Artia a po diskusi přijali

účastníci akce následující závěry:

1. Účastníci porady uví tali snailU PZO Artia o

prohlou~€ní spolupráce s informačními pracn
višti při r:ptimólizaci f,.,.ndů periodik z NSZ.

2. Účastníci porady nesouhlasí s některými

rrzhodnutími PNS-ÚED, proto po~ěřují ÚVTEI 
Státní technickou knihovnu jako nrganizátora
porady, aby tlumočila kolektivní stanovisko
představitelů ODIS vedoucím prB~ovníkům,
PN8-UED,

3. Představitelé ODIS žádají, aby se porad s do

vozními organizacemi nadále zóčast~ovali

odpcvědní pracovníci, v jejichž kompetenci je
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řešit a realizovat v praxi p~dněty a požadavky

organizací odpovídajících za informační připra

vu vědeckt"lteclmického rozvoje v ČSSR.

4. S výsledky jednání s PNS-ÚED seznámí ÚVTEI-STK
představitele ODIS na příští poradě představite

lů odvětví se zástupci podniků pro dovoz zahra

ničního tisku.

4.4 Obsah0vé zaměření metodické příručky k metodice

výběru periodik:

Dosavadní výsledky byly shrnuty a publikovány ve sta
ti "K otázkám o~jektivizace zahraniční literaturylt

v časopise Tecrmická knihovna 1988, č.6.

Byly zpracovány dílčí analýzy fondů peri9dik z NSZ'

v STK a v soustavě VTEI.

4.5 Zpracovat návrh n~vé koncepce příručky pro
knihovnické služby:

Byl zpracován návrh nové koncepce příručky pro
knill~vnické služby s názvem rTKnihovnické minimum pro

pracovníky informačních středisek" do edičního plár.:l
,
UVTEI na r.1990.

Součástí struktury příručky jsou příklady modelů

odpovědí (vysvětlovací mechanismus), kter~ tv~ří ne
dílnou složku modelu expertníhn systému pro metodickou

činnost.

4.6 V rámci zajištění naléhavých pntřeb uživatelů byla

rozšířena na~ídka mikrografiky zpracovávanJch
peric.dik.
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B. V oblasti s2ecializovanýc0 informačních fondů

Úkol č.5. Zabezpečování CDodu automatizované ústřední evidence
překladů byl splněn. D.o ústřední evidenc.e překlac.ů

došlo 70475 žádanek o prověření duplicity, 5~765 hlá
šení o not0VÝCtl přek'ladech, včetně kopií překládů.

Bylo vyloučeno 474 duplicit.

Byly 'předány podklady pro bulletin "Překlady z odborné

li teratury" čo 12/87 a 1 - 9/19-88 ..

Úkol č.6. Ústtední evidence výzkUJE11jTch zpráv a- ·disertací

, byla 'p:",dle příslušné směrnice FMTIR průběžně zajištb
vána', Z pracovišt došlo 3.. '543 záznamů .. Do počítače

bylo uloženo 3.450 záznamů.

Byly předány Tématické výběry informací o čs. výzkum
nycn zprávách a disertacích (dávka 11/87 až 8/88)~ ,

Rovněž byla předány Čs. výzkumné zprávy a disertace
č. 5/87. až 4/88).

~ ~

Ukol Č.74 U~třední evidence zahraničních cest

byla prů~ěžně zajištována' podle příslušné směrnice

FM~IR. Z pracovišt došlo 70650 záznamů, do počítače

bylo uložen0 80000 záznamů.

Byla ~ředána 2 říala čtvrtletního sborníku "Přehled

zahraničních cest v resortu SKVTRI, ČKPVTR a SL~VTR".

Pro SKVTRI (odbIJI' vědeckotechnických styků 's KS)
byly zpracovány -tématické -obory:

- Cesty do KS (za období srpen--- prosinec 1987)
(vybrané tématické řady I vybrané průmyslové

společnosti)

- Informace pro řídící pracovníky za I.čtvrtletí 1988.

Úkol č.8. Zajištovat další zpřístu~ňování bází dat ÚEVZOD

~ro uživatele bylo zpracováno 97 průběžnych rešerší
(80362 záznamů) ~ 9 retrospektivních rešerší (1.214
záznamů). Pro uživatele ÚEZC bylo zpracováno 102 prů

b2 žnýcL-. re šerší (7.657 záznamů) a 18 retro spektivnícl1
rešerší (5.946 záznamů).



,
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~aj;štovat plněni úkolů vypJjvaj:J_cích z funkce
v~členěného nár~dního orgánu mezinárodní služby

vědeck'!tec:.J.nick;ý"ch překladů INTERINFORlVPEREVOD:

DC'> VCP ,ylo :"'desláno 242 titulových listů o překla

dech z těžkod~stupných jazyků, mikroelektroniky a
roh~tizace z anglického a francouzského jazyka.
Titulové listy jsou lITČeny k zveřejnění v rejstří

ku "Naučno-techničeskijeperevody"~

Na základě požadavků čsoorganizací by], do VCP

odesláno 149 objednávek na překlady z rejstříku

"Naučno-techničeskije perevody"o Z VCP došlo

133 kopií překladů: tj~ 1.620 stran~

Byla zajištěna účast na 16.zasedání MIS Inter
informperevod, které se konalo ve dnech 18.-22.4.
1988 v S~fii~

Úkol č.10. Podkl~ro ruskn-českou respo česk0-ruskou část

serie flTetradi D.I)vYC1:l terminov":

Byl zpracován česko-ruský slovník s ruským rejstří

kem pro oblast: Manipulační technika, manipulátory

a robotika. Dokončenj.~ slovník bude v;,;J.án v rámci
NI'~IS Interinformperevod.,

Úkol č.ll~ Zajistit využíván; informací, shro~aždovaných ve

specializovaném informač~ím sys~ému evidence výzkum
ných zRr_áv pro šíření. informací (1 v,ý.&,edcích rozvoje

čs.věd~tec~ni~

Úkol navaz0val na pravidelné zpr2c~vávání účelových

sestav z ÚEVZOD, připrav'!vaných ve spolupráci s ÚTZ
v pravidelných čtvrtletních cyklech~ Připravovány

byly informace s temDtickýu zaměřením pro časopisy

SNTL: Strojírenství. Podniková organizace, Mechani-
zace a automatizace administrativy, Jaderná
energie., 81lí:
Bezpečnost a hygiena práce, Kovák, TOK,
Čscstandardizace

In~vácie (VÚ strojárskeho sp~trebného tovaru)
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Úkol č~ 12. Připravit pro širš~ využíváni frnd č~., elektronické., ,

přistrgjové tec!1řliky,' budovaný v STK 2ro.J?otřeb~

~TRI při zabezpečováni stá-;tnihr vědeckotechnického

programu P ;6 - Rnzvoj elekt~onické přistrojové techni
ky byl prů~ěžně plněno Dop~oval vytvářeni obdobného

f0ndu za minulé roky tak, aby byla zajištěna jeho
vypovídací se opnost pro potřeby útvarů SKVTRI a

dal.:5icll rrgbnizacL

Prověrka využiti JKPOV p~0 tříděni fondu, jako podmin
ky pro dalši využití širši veřejnosti, uk~zala na ne

vllodw'st doporučovanéh~ tříděni pro jeho přílišnou

hrubost.' V dalši fázi se studuje pro třiděni možnost

využití jednotného třídniku a hesláře, připravovaného

pro firemni literaturu STK~ P: jednáních, připrave

nýcn pro rok 1989 s F~~SE a prvotním využití informací
pro příprevu katalogů a tematickém zatřidění fondu

po ukončení tvorby ~dpovidajíciho třídníku bude dán
fond k disp~zici č~enářům STK•

.-
Ukc:l č.13~ Inf2rmační činnost o primárních fondech a službách STK

včetně p0skytování poradenské služby uživatelům na
pracovištích studovny, katalcgů, inf~rmační služby,
meziknihovníc_ služe~ a půjčovny byla zajištováno

form~u os~bnícj, telefon~ckých a písemných informací:

plán:
plnění~

22.500 informací
32~747 infr;rmaoí

= 145,5 %

Z toho:

osobní i:1f-;rmace

telefonické ,informace
písemné ínfor~ace

29-396
180

~n171

V rámci p",vinn2 Vy:lLky inf'irma tiky středoškols'kých

a vysokoškolských studentů byln v STK vyžádáno a

uslrutecněno 18 eY.:kLLr~.::í " celk~vém počtu 445 účastníků.
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V rámci znjištováni informačni činnosti odborn

tvrrby fondů formou osobnich , telefonických a
pisemných informaci o primárnich fondech STK

~ylo dále poskytnuto:

529 pisemrýci:1 infermaci

).310 ústnicd informaci
~-------7-----------------

Celkem 5.839 informaci

Po celý rok byly podávány osobni, telefonické
i pisemné, infrrmace o fondech a službách odd.FL

včetně poraCenské služby:

Celkem bylo poskytnuto informaci:

a) o fondech a službách - ústně

- pisemně

b) z adresářů - ústně

- pisemně

c) o MSI~.PK- ústně

- pisemně

Celkem

5.106

417

127

45

36
___._22-

5.787
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C. V ohlasti tvorby primárních informačních fondů
",

Úkol č.14. ZabezQečení firemní literatury (FL) z vybranýcil firem
~

pro TJTEIN
V r.1988 bylo pokračováno v zabezpečování speciální
FL 'Id vybraných světových-firem pro potřeby firemních

analýz, které zpracovává ÚTEIN. Všechny firmy byly
znovu a v mn,10 případech i opakovaně p~žádány o za
sílání svých v-jročníc:l zpráva výrobních prot;ramů

bud písemně nebo osobně na veletrzích INCHEBA v Bra

tislavě nebo M7S v Brně. Některé firmy byly požádány
'I materiály prostřednictvím zastoupení v ČSSR.

Během r.1988 bylo zídk~no ~ knihovnicky zpracováno
celkem 121 titulů speciální FL od 54 firem.

~

Ukol 6.15. Byla provedena krordinace objednávek peri~dik z NSZ

mezi knihovnami spolupracujícími na tvorbě základního
fcndu vědeckýc~ peri0dik v regionu hl.m.Prah~.

V rámci úkolu pr~bíhá spolupráce s UK Bratislava na

novelizaci vyhlášky o CEZL a na optimalizaci provozu
báze ASSKP.

"Ukol č.16~ Přírůstek a věcné i_j~enné zQracování základního

fondu pri~árních vědeckotechnicKÝch Qramenů zejména
z prioritních oborů stanovených hlavními směry hospo

dářské a sociální politiky na léta 1986 - 1990 a vý
hledem do r.2000 a Komplexním programem vědecko- I

technickéhn pokroku zemí RVHP do r.2000, byl zajištěn

takto:

Akvizice:
periodická
plán:
plnění:

literatura:

J~600 titulů

4?171 - II tj. 115 %

,neperiodická
plán:
plnění:

li teratuJ:"a:

10.000 svazků

10.002 ... II/ tj. 100,0 %
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Mezinárodni výměna:

fond STKtZiskáno pro
neperiódická
\ l'pan:
plněni:

o 'llteratura:
5.000 svazků

5",058 II tj. 101,8 96

• , I k' o
",(1", ,Jo,>; lC a llteratura:

plán:
plněni:

600 titulů

859 " tj. 143,2 %

Odesláno zahraničnim partnerům:

neperiodická literatura:
plán: 4.000 cVDzků

plněni: 5.851 - " -

periodická literatura:

plán: 1.500 titulů

plněni :, 1\ 656 ff -

Zpracováni věcné:

plán: 15.000 svazků

plněni: 15.734 "

tj. 131 %

tj. 110 %

tj. 104,8 %

Mimo plán bylo zpracováno 189 nových titulů periodik.

Zpracováni jmenné:

, ....

nepr;riodická

plán:

plněni:

literatura:
15,,000 svazků

13,.000 ff tj.lOO %

~eriodická literatura:

plán:

plněni:

7.000 svazků

7.000 - " tj. 100 %

t
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ol č.18. Msrs PK

V r.1988 pokračovalo odd.FL v plnění funkce VNO

MSrS PK pro ČSSR. Během roku byly plněny úkoly, při

jaté na 16. a 17. zasedání rady systému a další úkoly

vyplývající z dohod o dvoustranné spolupráci meZl

jednotliv;mi VNO Msrs PK.

V r.1988 byly plněny zejména tyto úkoly:

a) Budov~ní ústředního fondu originá]ul~ puhlikací
FL v BQ v Moskvě.

b) Vytváření báze dat MSrS PK předstrojovým zpraco
váním pu~likací FL.

c) Byly splněny všecnny úkoly uložené na 16. a'17.
zasedání rady, tykající se účasti na pracovní
poradě v BO, instruktáži a. konzultaci v MCVTI.

d) Pokračovala spolupráce s Čs.spektr:>skopickou spo
lečností při ČSAV a S~K v Brně a Ostravě a byla

.-
navázána spolupráce s Ustavem pro r~zvoj biotechno-
logií v Praze při zís~ávání FLpra.inťormační za
bezpečení KP VTR zemí RVHP.

e) Byla zajištěna propagace MSrS PK. Na semináři

'fO informačním za jištění biotechnologií byl přcd
u(:;j~n {-e~"'r~'t o FL a MSrS PK. Během roku bylo ro

zesláno nebo rozdano 32 propagačních.let~ků a .po

dáno 36 ústních a 24 písemných informací.

Pro ústřední fond MSrS PK v Moskvě byly získávány
a pravidelně odesílány publikace FL.

zahraniční FL

Celkem bylo do bázového
zasláno:
z toho bylo:

orgánu (BO)

2.039 jedn(.,tek
1.853 rl

186 "

FL
čs.FL

(

Z celkového počtu 1.853 jednotek čs.FL bylo 779 před

strojově zpracováno do 606 formulářů pro sběr dat, kte
ré slouží jako vstupní podklad pro automatizovaný
sys tém Msrs PK.
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Navíc bylo do BO zasláno 229 jednotek FL (z toho
bylo 7 čs. FL a 22 zahr.FL) získaných spoluprací se

S~( v Brn~.

V r.1988 docházely do STK z BO m~krofiše jako příloha

k bulletinu NPK. Během roku došlo a bylo znřazeno

celkem 9.800 ks mikrofiší (z toho 1.600 ks se týka
lo r.1987). Z důvodu opožděných a neúplných zásilek
mikrofiší, personálních a provozních potíží i mcléuo

zájmu uživatelů bylo knncem r.1987 upuštěnn od zho
tovování duplikátů mikrofiší. Mikrofiše se půjčovaly

pouze prezenčn~ ve studovně.

Využívání služeb MSIS PK:
V r.1988 využilo služeb MSIS PK celkem 13 uživatelů

z ČSSR4

Prezenční výpůjčky bulletinu NPK:
Počet požadavků na výpůjčku mikrofiší:

z toho hylo vyřízeno úplně:

částečně~

nevyřízeno:

20

10

4
5
1

Celkem bylo prezenčně zapůjčeno: 79 ks nikrofiší

Požadavky na rešeršní služby: počet uživ~telů: 1
počet dotazů: 20

vyřízeno dotazů:15

V rámci rešerší došlo z BO 51 xerokopií PK (853 stran).
Získané xerokopie byly zpracovány a po vrácení od

uživatelů uloženy do fondu FL v" STK, 26 jich bylo

zařazeno do tematických řad.

Úkol č.19. Akvizice FL
a) Pro fond

plán":

plnění:

tuzemské FL bylo získáno:

2.000 titulů čs.FL

2.198 rr , tj. 109,9 %
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Navíc bylo získáno 2~914 duplikátů, z nicDž bylo

1.853 zasláno do fondu MSIS PK a 791 do Čs.doku

mentačního střediska v Paříži, zbytek byl použit

na výmřnu.

Navíc bylo získán~ 5~847 duplikátů, i nichž

2.393 bylo zařazeno do fondu jako druhý vý!isk,
zbytek byl použit na výměnu nebo rozdán ve stu

dovně.

Kromě toho bylo získáno 10.676 jednotek zahr. FL,
které z různých důvodů nebyly zařazeny do fondu;

byly použity na výměnu neb,o ro zdány vc studovně.

V letošním roce nebyl stavěn samostatný fnnd firem
ních časopisů, ale všechny vhodné časopisy, které
došly do odd.FL byly evidovány, zpracovávány a vy
užívány v rámci základního fon0u FL a ~yly zařazová

ny i do temat-ickýcn řad, čímž se zvýšilo jejich vy
užití. Do fondu bylo takt~ zařazeno 1.150 -titulů a

287 duplikátů.

") Pro fond
plán:
plnění:

zahraniční FL hylo získáno:
13.000 titulů zahr. FL
16.286 rl tj. 125.2 %

tj. 101,~ %
titulů FL

Úkol č.20. Knihovnick~ zEracování FL

a) Věcný popis podle výtahu z MDT:

plán: 15.000 titulů FL
plnění: 15.296 n , tj. 101,9 %

Navíc ryl~ zpracováno 2.393 duplikátů.

b) Adjustace FL;
plán: 15 000

plněni: 15.296

c) Jmenný popis FL (katalogizace):

-: '1.".:l.: 9.000 katalogizačních záznamů

plnění: 10.720 fr tj. 119,1 %

Navíc bylo zpracováno 1.993 duplikátů.
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.-
Ukol č.21~ Využívání ,fondu FL

Celkem bylo z fondu FL zapůjčeno:

plán: 400~000 jednotek FL
plnění: 420.931 II , tj. 105,2 %

Z t-~ počtu bylo:

306.142 jednot.FLa) vypůjček prezenčních .

b) výpůjček absenčních v tema-
tických řadách " •••..••••.••••••

c) vypůjček absenčních individuál-
ní ch ~ ...• o ••••••••• ,.

110.814

3.. 975

ff

II

Studovnu FL navštívilo celkem 955 čtenářů. Ve studovně

bylo po ~elý rok větší množství neregistrovaných
publikací k volnému výběru do vlastnictví, o které

byl mezi čtenáři velký zájem.

Úk~l č.22. Spolupráce na funkci VNO MISOD 1 kterou zajištuje STK
/' .-ve spolupracl s UTZ, probíhala přípravou materiálů

pro 16.zasedání Rady systému a zajištováním spolu
práce na tvorbě výměnného fondu mikrofiší budovaného
v rámci systému. V rámci dvoustranné spolupráce s

VINITI byly projednány problémy spojené s tvorbou
vyměnného fondu periodik na mikrofiších a výměny ori
ginálních dokumentů mezi oběma organizacemi •

.-
Ukol č.23, Výsledky analýz exaktních metod akvizice byly apliko-

vány při přípravě objednávek periodik z'NSZ pro fond
STK prostřednictvím ~jběru titulů, které začaly ve
světě vycházet, v tematickém zaměření na nosné směry

čs. národního hospodářství a Komplexní program VTP
členskýcn zemí RVHP do r ... 2000.



,-
IUkol č.24"

•
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Účast a aktivní podíl na činnosti redakční rady

časopisu Technická knihovna.

Aktivní účast-na ~asedání reoakčni rady byla

aktivně zajištována.

-,
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D. V l'>blasti zpřístuE.ňo~ánf EF~.El~..íCil info Jačních fondů

Úk81.č.25. Podíl na lozvoji činnosti SVK

Vedle průběžné spolupráce se státními vědeckými

knihovnami v o~lasti využívání fondů byla ve dne":'!l
6. a 7. du~na 1988 uspořádána v Brně 18~ k~ordinao~í

porada vedoucích pracovníků z oblasti služeb čtená

řům státních technických a vybraných vědeckých

knihoven. Program byl zaměřen především na prohdema
tiku inf0rmačilích služeH v jednotlivých knihovnác~,

na seznámení s činností Technického ústředí knihoven
SK ČSR včetně exkurze do jého ppb~čky ve Slavkrvě

u Brna a dále na informace o novelizaci vyhlášky
č. 110/65 Sb, o evidenci zahraniční literatury.
Program porady doplňoval& tradiční výměna zkušeností
a vzájemné poskytnutí aktuálníc~ informací o čin

nostech zúčastněných knihbven.

V rámci úkJlu podílet se na rozvoji činnosti státních
vědeckých knihoven se zástupci STK zúčastnili

jednání 7. zasedání komise pro služby Státní knihovny
ČSR, které bylo věnován~ pro~lematice depozitních

skladů, automatizaci výpůjčního procesu a aktuálním
in~urmacím z oblasti služebe

Úkol č.26. Využití knižnfch a časogiseckých fondů STK formou
prezenčních, osobních absenčních, meziknihovních a
mezinárodních výpůjček a repr~grafickými službami:
plán: 265.000 inf. jednotek

plnění: 312.612 inf~ jednotek tj4 117,9 %
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(

337
32

___1.:.1§]

4.832'

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

Výpůjčky

osobní prezenční 1~9.976 ~

osobní absenční 81.059
meziknihovní 8.007
do zahraničí. 110
interní krátkodobé 732
interní dlouhodobé 1.·5.C1'.

interní cirkulace,periodik 20.773
periodika pro příručpí fondy 17.388
reprografickými službam~ 1J~221_

j
312.612

Ce'lkem .•.. ~ ••..... ~... o :J • -..... ~ ft

Celkem

Obstarávání informačnícn dokumentů (výpůjček a
mikrokopií) z fondů jiných knihoven prostřednictvím

meziknihovnícJ:-i a mezinárodních výpůjčních služeb:
plán: 3.900 inf, jednotek

plnění: 4.832 inf. jednotek tj. 123,9 %

R~zpis ukazatelů:

In~ormační dokumenty
pro interní služby
pro zahraničí

ze zahraničí

Zpřístuphování fondu primárnísP dokumentů na mikro
grafických mé~iích formou prezenčních, osobních
absenčníc~ a meziknihovních výpůjček a reprogra
fickými službami:
plán: 10.000 fyzojednotek

plnění: 15.543 fyz.jednotek tj. 155,4 %

·Rozpis ukazatel~:

~ c

Ukol č.28.

Úkol č.27.
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8~580

999
280

5.. 684

-,
Rozpis ukazatelů:

Výpůjčky

osobnf D~e7.enční

osobní absenční

meziknii10vní
l

reprografickými službami
z toho: duplikáty mfš. 1.101

zvětšenjny R 100 4.583

,
Ukol č. 29. Zajištění intertlích knihovnických služeb pro

pracovníky
plán:
plnění:

WTEI:

4,,000

5~646

požadavků

požadavků

1. 766

1.301

1 .. 510

1.069 .:-----.---.

5,.646

Rozpis ukazatelů:

Požadavky
na interní cirkulaci periodik

na periodika pro příruční fondy

na dlouhodobé ~tPůjčky

na krátkodob6 výpůjčky

,
Ukol č. 30. Bylo uspořédáno 2-P.~pS&ačn~~~aYeknThvé

knižní literatury doplňované do fondů STK s
celkovým počtem 328 vystavených exponátů. V rámci

propagačnf-%ýstavekknižní a časopisecké litera
tury bylo uživatelům zpřístupněno k prezenčnímu

st~diu 1 9 076 n~Jjch čísel časopisů na průběžně

pořádaný'ch vJstavkáctl vybraných devizových ti tu

lů časopisů a dále 554 svazků knižních novinek
na 6 výstavkÁch ve velké studovně~

Úkol č. 31. U' externích dodai'atelů bylo pruběžně zajištováno

knihařské zpra~~-9..yáil}._E~iislL_.2t~růstl{ůknihovních
fondů pro jejich zpřístupnění ve službách uži
vatelům. Knihařsky'bylo zpracováno 7Q072 sv. pe

riodické a 2~940 neperiodické literatury_
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E. V oblasti tvorby a zpřistuP~Qy,SiEí !'_~J.fllJ}.~d~Jc~ ·g.f9Imačnícll

fondů

,
Ve spolupráci s úsekem UTEIN zab~z2eAQ13t reše~š~

službami prognostické a programov~áce SK VTRl
/

Ve spolupráci s pracovníky úseku UTEIN ~ylo zpraco-

váno celkem 5 strojových rešerší s cílem zabezpečit

úkoly ÚTEIN~ Rešerše pokr"valy' 6 témat (enzymy,

zemědělské a textilní stroj~, ložiska, hydraulické

prvky, převody, materiály pro elektrotechniku) a

obsahovaly celkem 504 záznamy z bází dat CAS, CIN,
Compendex a Inspec.

Úkol č 33

Úkol č. 326 Zajištovat provádění generáln~ iny~~~ár~í r_evt~~

(GIR) knihovnJho fondu STK

etapyt knihy 1913 - 1962 a fond vázaných časopisů:

V rámci IV. etapy GIR - fond knih 1913 - 1962
bylo zpracováno 4.000 fyz. jednotek Q

V rámci III. etapy GIR - fond vázaných časopisů

bylo zpracováno 7.554 fyz~jednotek~

Úkol č•.34.. ~Za.iiš.tovat systé~ rešer.§pích služeb pro socialistick~

organizace pro účel..y-.2lEěI}í Úkolů RVT
;

Ve spolupráci s UTZ zpracováno celkem 13 rešerší

v systému on-line v kombinaci s klasickým způsobem

zpracování, z bázi dat CA8, Co~pendex, Inspec, CIN

aj~ - celke~ 591 záznamů + 1017 zázna~ů Golem,

Jedna strojová rešerše byla ncgativní~ Dále bylo

zpracováno celkem 49 samostatných stro.jov~rch rešerší

z bází dat s celkovým počtem 5567 záznamů~ 4 rešerše

byly negativní. Bylo zpracovárlO 37 k12:s ických lite

rárních rešerší, které obsaJ.ovaly celkem 2126 zázna

mů. Za zpraco'~né klasické rešerše bylo získ~no

celkem 68..431,-- Kč~, za strojové rešerše bylo faktu

rováno celkem '19.318.,--' Kčs (za období prosinec 198.7 
listopad 198.8.)0 Za stejné období činil objem ncfak-
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ttITovaných strojových rešeršních pracL pro rozpočto

vé organizace celkem 12. 571,J- Kčs. Celkový objem
rešeršních prací činil 100.320,-- Kčs.

Úkol č. 35. Za.ii~tovat plnění úkolů vyplývajících z funk~e VNO
- .čSSR MSIS NIR

Činnost VNO MSIS NIR vychází ze závěrů knždoročních

zasedání Rady systému. V letošním roce se ll.zasedá
ní Rady MSIS NIR konalo od 18. - 22.dubna v Praze

/'

a jeho pořadatelem bylo UVTEI-STK~ O průběhu zase-
dání in~ormovala zpráva v Technické knihovn6

č.10/1988.

Ve spolupráci s SK VTRI bylo zajištěno zpracování
licencí pro MSIS NIR a ~yly vyřešeny terminologické
otázky. Byl vypracován fdrmulář "Informační záznam
o technologii nabízené k prodeji formou licence",
který byl schválen představiteli vybraných resortů

a rozeslán zainteresovanÝm orgánům a organizacím.

V roce 1988 bylo zpracováno a odesláno do MCVTI.
1610 pracovních listů (PL) se záznamy o čs.VVZ,

z toho hylo 168 záznamů o aktivních licencích a
26 záznamů o pasivních licencích. Bylo vyřízeno

361 požadavků na kopie dokumentů skupiny "A" pro
členské země MCVTI a 178 požadavků čs.\ insti tucí

na kopie typu "A". Pro země MCVTI byly vyřízeny

203 požadavky na kopie z nečlenských zemí. Pro
6 čs. uživatelů bylo z báze dat MCVTI získáno II re
šerší (261 záznamů) a pro 10 uživatelů průběžných

rešerší bylo získáno II profilů (5471 záznamů).

Úkol č. 36~ Za,jištovat plnění úkolů vyplývajících z funkce VNO
a úkolů rozvoje a zdokonalování MARSI podle roční

ho plánu Rady systému

Funkce VNO MARSI byla zajištována v souladu s roč

ním plánem a závěry ll. a 12. zasedání Rady MARSI.
Pro HO, tj~ GPNTB SSSR, byla vypracována Zpráva
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o činnosti VNO MARSI ČSSR za rok 1987 a pro OMS ÚVTEI

zpráva "Mnohostranná spolupráce v ramci členství v
MCVTI - MARSI". HO bylo Zi- sláns 137 nových PL (20 STK,

83 SK ČSR, 34 SlTK) a 391 změnových P L (50 STK,
--335 SK ČSR, 6 SlTK). 12. zasedání Rady MARSI v Tbili

si se zúčastnila členka Rady systému za ČSSR.

Koordinační porady s SlTK se konaly 1901.1988 v Praze
a 7. - 8.11.1988 v Bratislavě pro dořešení pracovnícL
otázek v systému. V lednu byl HO předán úplný soubor
čs. seriálových publikací pro MARSI, ve kterém bylo
pr0vedeno pře indexování záznamů podle Ru~rikátoru

4/85. V Registru MARSI - vydání z roku 1987, který
došel do ČSSR v I.pol. 1988, byla provedena kontrola
čs. části (2.023 titulů)Q Informace ~ jeho vydání a
využití byla zpracována pro časopis Technická
knihovna.

Na žádost FFUK (katedra VI a K) byly pro vysokoškolá
ky uspořádány 2 exkurse (systém MARSI).

K návrhu nové Instrukce MARSI byly vypracovány

obsáhlé připomínky, které byly předány HO v listopa

du 1988.

Úkol č. 37. Za,íištovat rozvoj a zdokonalování funkce NG ISDS
ČSSR včetně vytváření mikrofišových a mngnetopásko
yých fondů

Funkce NC ISDS ČSSR a úkoly z ní vyplývající byly
v plném r~zsahu splněny. Člensky příspěvek a zpráva
o činnosti za rok 1988 byly v termínu ci39s1ány do
MCVTI. Pro mezinárod~í fond ISDS hylo zpracováno
255 nových PL a 18 změnovýcb PL a zodpově zeno 82
písemných dotazů pro NC a MC ISDS v Pařížin Z fondu

mikrofiší bylo zpracováno 107 dotazů pro čSeuživate

le. Mikrofišový :t:ond se rozrostl na 5'13 mikrofiší

(Z9 rok ~988 do~lo 95 mikrofiší) a magnetopáskový
fond obsanuje 12 mg. pásek ..
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v tištěné podo~ě dochází časopis News from ISDS
(v roce 1988 če21 a 22 v anglické a francouzské
verzi) ,. ID, teriály 19 .. a '20a zasedání Řídicího výbo
ru ISDS a 7'. plenárního zasedání ISDS.' Pro MC ISDS

byl vypracován dotazník pro zjištění názorů NC na

program nové organizace seriálových publikací.

Na žádost MC ISDS byla provedena kontrola polí
%780 a %785 na CS ISDS PL-a opravené PL byly odeslá
ny do Pafíže v srpnu 1988Q ,

NC ISDS ČSSR se aktivně účastnilo prací na dopraco
vání ČSN Ol 0187 - Me·zinár.odní standardní číslování

seriálovýcn publikací" Čs. seriálovým publikacím by
lo v roce 1988 ptiděleno 148 ,ISSN (celke~ je ptidě~

leno 2.138 ISSN). Pfed-~áŠk'a -~ 'ISSN pr;" ČSVTS byla

uskutečněna v listopadu t.r o

Úkol č. 38. Zajištovat funkci Bibliografického sttediska pro

technickou literaturu

Na základě Souborného plánu bibliografií techn.lite
ratury byly zpracovány a ptedány do ÚVR:

- Seznam bibliografií a rešerší technické litera
tury zpracovaných v STK a SVK v r.1987

- Seznam odborných čs. a zahraničních časopisů

docnáze jících do ÚVTEI-STK

- Soupis seriálových publikací ,členských zemí RVHP

k t~matice prioritních směrů KP VTP

- Technické disertace ve fondu STK a'SVK
Jo

- Seriál~vá literatura ve fondu UVTEI-STK 1986-1987

- Ptírůstky zahraniční technické literatury - 12 čí

sel

- Czechoslovak Scientific and Technical Periodicals
Contents - 10 čísel
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Byl zpracován Souborný plán bibiiografií technické
literatury na rok 1988 a vypracdvána zpráva o plně-

. .
ní souborného plánu'techn~ bibliografií za rok 1987.

Pro souborný katalog zahraničních knih v systema
tickém uspořádání bylo zpra~ováno 2~350 záznamů.

BSTL organizovalo dvě koordinační porady vedoucích
bibliografických pracovníků.STK a SVK, které se ko

naly v červnu v ŠVK Bánská Bystrica a v prosinci
v STK Praha. Pro ústavní výzkumný úkol "Optimalizace

systému české bibliografie" SK ČSR byl vypracován
lektorský posudek. Pro program rozvoje bibliografie,

, který aktualizuje SK,ČSRj byly předány připomínkyo

~

Ukol č. 39. Vytvářet sekundární fondX STK z refe~~l:?vyc~riodik

a z materiálů vYbran~Cf 'OB1S aZ1S

Ústřední dokumentační fond byl rozšířen o 7l~272

čs. dokumentačních záznamů. Do ústřední'kart-o-téký
. .

rešerší bylo založeno celkem 5~8l5 záznamů~ ~t-udovnu

.ÚDF navštívilo celkem le185 uživatelů. Bylo vyřízeno

3.370 informaci ústních a 5 pisemný~h bibliografických
porad. Pokračovala průběžná revize kartoték ÚpF. By

lo zpracová.no statistické šetření sektmdárních fondů

za rok 1987, přehled rešeršní činnosti odd .. , rešerší

v STK za rok 1987 a percentuální zastoupení oborů

zakládaných v ÚDF k 3i.12.l987~ V rámci odborných
seminářů pro pracovníky STK se· uSKutečnila přednáčka

o činnosti a službách oddělení 'rešerší~ Kromě toho

se uskutečnilo 7 exkurzí pro už~vateJ.e·a návštěvníky

knihovny, jejichž tématem bylo budováni a využívání
sekundárnícn fondů v STK včetně bází dat~
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Úkol č. 40. Zajistit provoz t~rmin.álové ~·~J.s.e_ÚTZ v STK

pro rešeršní služby__S~

Bylo zodpovězeno 5~054 dotazů z báze ASSKP~

Smluvní uživatelé:

25 smluvních uživatelů

4.859 dotazů-logik

57.159 tištěných cílových informací

39.327 minut job-time smluvníc~ uživatelů

Zpracování vstupních dat pro AIS STK:

4.949 dokumentů AIS STK

3.120 II
.-

" UEVZOD

"
/

7.200 rl UEZC

5.371 ft " SEU

~o provozu byl za~eden počítač Co~odore PC, na

němž byly prováděny opravy vstuppích souborů SZF I

a SZF II.
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3.. PŘEHIED PUBLIKAČNí ČINNOSTI

3.. 1 Časopisy

L, C:':'sc~,csliJv~~k.SCiCl~tif'ic and Technical Periodicals.

Contents
il

10x ročně - náklad 200 zda;,ma

2. Přírůstky zahraniční tec.mické literatury
l2x ročně - náklad 760 ·Kčs 96,--

3~ Přeúled zahraničních cest v resortu SK VTIÚ, ČK VTIR,

a SlK VTIR

4x ročně - náklad 250' . Kčs 60 --,

4. Československé výzkumné zprávy a di'sertace r .1·988
(dokumentační přehled rejstříkového typu)

Díl I. - 172 str. díl IV. - 141 str. předpl~

Díl II. - 2~7 str. díl V. :- 160 str. Kčs

Díl III. - 178 str. díl VI. - 193 str,. 198,--

5. Překlady z odborné literatury (mikrofiše)

l2x ročně - náklad 250 předplatné

Kčs 150,--

3.2 Seriálové publikace

Soupisy a bibliografie

1. Seznam bibliografií a rešerší technické literatury
zpracované ve státních vědeckých a státních technických

lnihovnách v r.198i (mikrofiše).

Souborná bibliografie

156 str. 807 zázn. cena Kčs 8,--

2. Technické disertace v STK a S~( v roce 1986 (mikrofiše)
I. část

II. část

254 str.

123 "

1.706 záznamů

- rejstříky

cena obou sv ..

20,-- Kčs



/ - 31 -

3. Seznam odborných česko~lovenskýc~ a zahraničnícl časo

pisů docLlázejícícf do ÚVTEI - STK v roce 1987 a objedna
ných na rok 1988 I. a II. díl

469 str. .. - -náklad 300 -- cena 72,-- Kčs

cena 10,-- Kčsnáklad 250r8 '4!") zazn.

5. Soupis seriálových publikací
směrů KP VTP

.' ~-

46 str.

;. 4. Bibliografie bibliografií technické literatury za r.
1985 - 1986 (mikrofiše)

40 str. 177 zázn. cena 4,-- Kčs

k tématice prioritních

6. Seriálová literatura ve fondu ÚVTEI - STK (mikrofiše)
224 str. 941 zazn. cena 12,-- Kčs

4. STATISTICKÉ UKAZATELE
4.1. Primární fondy - rozsah

4.1.1. Přírůstek a s~av základního fondu

Úbytek Přírůstek
;

Stav %Stav Ubytek 88
1987 1987 1988 1988 1988

Knihy 534 476 II 016 545 492 30,57
Seriál. 5 867 77publikace 149 536 4 074 153 610 8,60
v

Casopisy 305 041 7 060 312 101 17,49

Celkem 989 053 22 150 1 Oll 203 56,66
-'
Ubytek 5 944 0,33

Stav na konci r.1988 1 005 259 56,33

1

/
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4.1.2. Přírůstek a stav fondu na mikrografickýci-l médiích

% 88

3,08

7,48

0,95

11,51

Stav
1988

16 908

133 582

Úbytek
1988

27 674 54 998

27 674 205 488

t -+-

1 052

Přírůstek

1988

9 800

25 367

14 515

Stav
1987

15 856

72 872

207 795

119 067

Celkem

Mikrokopie
neperiodik

Mikrofiše
periodik

Mikrofiše
MSIS PK

4.1.3. Přírůstek a stav fondu firemní literatury

Přírůstek
~

% 88Stav Ubytek Stav
1987/ 1988 1988 1988

Jednot. FL 507 549 17 689 22 228 503 010 28,19
Adresář 587 102 37 652 0,04
Jednot.FČx ) 5 751 5 751 0,32

Celkem 513 887 17 791 22 265 509 413 28,55

4.1.4. Ostatní primární fundy

2,42

% 88 .

1,19

3,61

x) V r.1988 nebyly firemní časopisy stavěny jako samostatný fond,
ale v rámci základního fondu FL a přírůstky za r.1988 jsou
tudíž započteny v jednotkách FL.

Stav Přírůstek Stav
,!& J. ~S 7: . 1988 1988

Archiv rešerší 21 193 50 21 243
Archiv kopií
překladů 37 856 5 350 43 206

Celkem 59 049 5 400 64 449
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4.1.5. Celkový rozsah přírůstků a stav fondů....
. ...

4.1.6 Stav ":fqqd~ o'! .pfi~t~iniocll 'knihovnách o

Neperiodi8káolite~atura

Velká'studovnao~o~th~ .~ •••••••••••••••• 3
~~r~pta ~~ ••.•.••••• ~ •••

1 784 609

%

100,00

340 sv.
851 sv~

554 sv.

Stav
1988

ll' ~ ••••••

Úbytek
1988

.....

o 49 939

výstava novinek

70 631

, . 'PříFůstek
1988

•• l • . . . . . .

Stav
1987'

1 763 917

Periodika

Velká studovna - volně přístUP1fond •••••••••••••• 1 691
(počet v~lož.titulů),
výstavba nových čísel vybraných
titulů (počet jednotl.čísel) •••• 1 076

- počet mikrofiší periodik:
přírůstek.v roce 1988 ••••••••••• 14515
~~av k 31.12.1988 .•••••••.•.•••• 63 564

pqQet mikrograf.zprac.
tit u1ů °peI'ioé~ik o••' ••••••0. • • • • • • • • 491

- ref.časopis. - titulů ••••••••• 125

227

77
10

7
2

5
52
14
97

z toho
z'fondu'STK

• I • , • ČKDoo o

VÚHŽ
r. ' ... o VÚl<.

,.
VUZv.. , .. , . '.

o..Východoslov. želez.
BLR

°pLR

SSSR

Sthdovna ÚDF -



4.2 Finanční hodnota primárních fondů

4.1.7 Služební fondy:
Sekretariát ústředního ředitele •••••••••••••••
-Úsek -k:á-dl"t>vé -e: p-e-PBonální práce-·~_·:.·'~c.'~ ••-...-..... :. ......

Úsek V'jzkumu a výstavby soust... .vTEI ••••••••••••
, .,.
Usek tecnn. a ekonom.1nformac1 ••••••••••••••••

. ~- .. '~'v .. - -". ,," -Usek ústred.techn.zakladny •.•••••••• 1 •••••••••

Státní tecLnická knihovna ~ .• Io ••

7
4

2 395
2 263

278

1 681

44
100

25

5
6 802

Kčs 2,198.749,35

Kčs 4,371.240,15

Kčs 58.060,--

Kčs 39.200 --. ,
Kčs 6., 667.249) 50

Kčs 117,441.729,36

Kčs 115.. 090,50

Kčs 110,774.479,86

fondu a· fondu na

• 1 • • • • • • ~ • ~ • •

Časopisy •.•••••.•••••..•.•••

Mikrofiše M8IS PK •••••••••••

Mikrofiše periodik ••••••••••

Knihy.a. seriál.publikace
včetn-ě-mikrokopii .•••••••••••

Stav v r.1988 + přírůstek

v r.1988 •........•...• _
,
Ubytek v r.1988

Přírůstek celkem "••.••.•••••

Úsek ekonomický ....••....•.•.••••••••••.••••••

- 34 -

" , f'Usek vydavatelstv1 a reproBra 1e .~ •••••••• ~ •••
Střed.francouzské dokumentace •••••••••••••••••
Odbor mezinár. spolupráce •••••••••••.•••••••••
Služební fondy celkem •. - '.-•.••••••••••••••

FiL~nční hodnota základního

mikrografických médiích
Stav k 31.12.1987

Přírůstek v roce 1988

4.2.1

.............. Kčs 117,326.638,86
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4.2.2 Finanční hodnota fondu firemní literatury (prospekty,
katalogy, adresáře)

Stav k 1.1.1988 ••.••••••••.•••• Kčs

Přírůstek v r.1988 ••••••••••••• Kčs
,-
lJl)ytek v r.1988 •••••••••••••••• Kčs

Stav k 31.12.1988 •••••••••••••• Kčs

5;285.993,-
306.828,-

315.060,-
5 T 27-7.761,--

4.2.3 Finanční hodnota přírůstku a ekvivalentu mezinárodní

výměhy v roce 1988

4.3 Rozbor skladby přírůstků

4.3.1 Skladba přírůstků neperiodické
podle původu a způsobu nabytí -
Pov.výt.. Nákup Dary

x 972.805,80
xx 2,134.600,--

96. 709 ~-,.

325.836,80

Ekvivalent

celkem
v Kčs

Hodnota nakoup.publ.
v Kčs 229.127,80

Hodnota"publ. ÚVTEI
v Kčs 38.149,-- "

+ 58. 560,--(mikro-
. f'iše) .

. (výměn.hodnota přírůstku)

(nákup.ho~nota přírůstku)

a seriálové literatury

svazky (včetně mikrokopií)
Výměna Celkem %

311.878 ,40
706.924,40

x
xx

x 1,284.684,20
xx 2,841.524,40

1 US $ = 15,-- Kčs
1 US $ = 34,-- Kčs

Přírůstek

Celkem

Hodnota čas. lit.
v Kčs

x) při přepočtu

xx} př~.přepočtu

Hodnota kniž. a
seriál.lit. v Kčs

ČSSR 3 207 3 670 834- 7 711
SSSR x 1 125 14 1 493 2 632
ZST x 330 3 432 765
NSZ x 693 126 3 163 3 983

Celkem j 207 - "5 818 977 5 088 15 090
% 21,3' 38,5 6,5 33,7 "100,00

51,1

17,4
5,1

26;4

100,00



4.3.3 Skladba odebíral~-ch časopisů ročníku 1988 podle způsobu

nar.ytí a podle původu

Pov., Nákup Dary Výměna Celkem %v.ýt.

v

327 808CSSR 148 333 22,24
dupl .. 19- 638 407 1 064
SSSR 460 17 101 578- 15,9

__ dupl. 134 59 10 203
ZST 477 "2 177 656 18,06
dupl. ~ 39 8 47
NSZ_ - -l- -J,61 -34 396 1 591 43,8
dtipl~ 12 4 16

Celkem 148 2 425 386 674 3 633 100,00
% 4,07 66,75 10,63 18,55 100,00

Celkem
dupl. 19- 823 466 22 1 330 '100,00

%

2 198 11,89
522 2,83

15 764 . 85,28
...! ,/

18 484 100,00

100,09
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4.3.2 Skladba přírůstků titulů fondu firemní literatury
podle původu a způso~u nabytí (počet titulů)

CelkemPřírr P., VýJnšna Dary
akvizice .....

ČSSR 2 002 196

ZST 454 68

NSZ 15 591 173

Celkem 18 047 241 196

% 97,64 1,3 1 '06,

Celkem včetně dupl. • o II • • ., ~ .

na mikrofiších
5 505

491

4.3.4 Skladba časopisů na mikrofišícú (počet titulů) podle
nabytí

v

Crill e" ..

CINTI ~ ~ •.. ,. ••••••
/

VU zváračský •.•••

10

7
5

227

, -
VU hutřl. ž. _ .

Vých(') žel. .o II •

z čas.STK •••••••••••

/

dupl.VU kovů •••••••••••• ,.

.................VINITI

FIR b .... ,. ••••• ,.... 14

77 4
52

2

97
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4,,4 Sekundární fondy - rozsah

" ..,4.4 .. :I,. ~§.~~.l..~_gy základního fondu:

Stav Přírůst" Stav Přírůst. Stav
1986 1987 1987 1988 1988

.,

Khihy:
Hlavní 690 274 19 105 709 379 16 275 725 654
Jmenný 693 '594 18-680 712 274 16 158 728 432
Předměto-

vý 408 234 4 990 413 224 5 102 418 326
Systema-
tický- 612 422 16 565 628 987 15 450 644 437

v

Casopisy:
H:Lavní 257 538. 14 500 .. _ 272 038 13 191 285 229
Místní 159 829 8 403 168 232 7 603, 175 835
v

Cten.abec .. 133 878 4 950 138 828 6 740 145 568
v

16 973 17 683Cten~ syst .. 710 275 17 958

Celkěrii' . '2;'972 742' . 87 903 "3,060 645 80 794 3,141 439

. 4~ ~~ 2 Katalog firemní literatury

Stav Přírůstek fuytek Stav
1987 1988 1988 1988

.- . ~.- ,. ~ .

Jmenný
firem 129 177 10 720 28 008 111 889

4.4 .. 3 Souborný ka talog
Stav Přlrůstek Stav
1987/ 1988 1988

Systema-
tický 287 002 2 350 289 352

./
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4.4.4 Dokumentační kartotéky

Stav Přírůstek Stav
1987 1988 1988

" vUstred.dokument.
fond:

Kartot'éka čs.

~ázn~ 1,712 536 71 272 1,783 ~(,8

Ustř.kartoto

řeš. 84 416 5 815 90 231

Celkem 1,796 952 77 087 1,874 '39

4.4.5 " v evidence nosičíchUstrední na mg

Stav Přír'ůstek Stav
1987 1988 1988

Čs. výzk. zprávy 64 901 3 450 68 351
Zázn.o zahr.
cestách 119 245 7 650 126 895
Překlady 176 133 ,7 001 183 134

"Ustř.evid.celkem 360 279 18 101 378 380

4.4.6 SlužGbní pomůcky (nezapočítávají se do součtu sek. fondů)

Stav Přírůstek "Ubytek Stav
1987 1988 1988 1988

Evidence seriálů

v akviz .. knih. 1 096 25 1 121
Evid.seriálů

v mezinár. v;ý-měně 952 29 5 986
Evid.sbírek ve jmen.
popisu 1 674 60 1 734
Heslář ve věc.
popisu knih ' 90 384 356 90 740
Abeced.rejstř.MDT

ve věcném popisu 16 067 14 16 081
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4.5
4,,5.,1

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

Poskytované služby
Skladba výpůjček ,ze základního fondu

Počet %

54,37
25,93
2,56
0,04

0,24
0,48
6,65
5,56
4,17

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

16'9 976
81 059

8 007
, .. ~ ... ,.....110.

.732
1 510

20 773
17 388

13 057

Osobní prezenční

Osobní absenč.

Meziknihovní
Do zahraničí

Interní krátkodobé
Interní dlou:lOdobé
Interní cirkulace perlodik
Perioťika pro pfíruč.fondy

. ' ..Re pr.o.sr El..fi c!:ými s lužbam'i
~'. -. '. - . - ~ . .. - .... - -. .~.

Celkem
.,.

... " : . '·312'.612'.. 100,00

Z toho počet vypůjček

z depozitních skladů 16 349

Výpůjčky ze základního fondu pfedstavují

vypůjček z primárních fondů STK.

41,73 všech

. .......

4.. 5. 2
. ,

., , - - .... ',

Skladba výpůjček z fondu na mikrografických médiích
.. -.' ····Osobhí pres.errční· •.••••••••••••••••••••••• 8 580

Osobní absenční ••'•••' ••• •• •••••. 999
Meziknihovní •... .......... '•.'.:. 280

...~~p:r:'o.grafickými služoami ••••••·:............. 5 684
. _.0 .

.. , .... -'~._. ---
Celkem . ... . .. " . . 15 543

í:-'~půjčky Z fondu na mikrografických médiích pfedsta

vují 2,07 96 všech výpůjček z primárních fondů STK.
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%

72,73
26,33
0,94

65,58

100,00

24,96

5,99
3,47

100,00

Počet

306 142

110 814

3 975

osobní •••••••••••••• 2 607
z re rospektivních
rešerší 992
na objed.ze zahr. ••• 238
adresní podle signatury 138

celkem .. 3 975

Skladba výpůjček z fondu FL

Celkem...... •• •• •• ••••••• 420 931

Z toho:

~§o~ní presenční .
~ . --.~. -.- " -- .. - ~~

Tématické řady •••••• ~ •••
Individuální •••.••••••••

Výpůjčky z fondu FL představují 56,2 % všech výpůjček

z primárních fondů STK

Celkový počet výpůjček z primárních fondů STK: 749 086

Skladba výpůjček z jiných knihoven4.5 .. 4

· Téma

Počet %

Pro interníslq~QY,...... •. . )37
Ze. zatlrani čí .•. 0..... ..... ... .• .., .4 463
Pro zahraničí .0••.•.••••.•.•••. , 32

6,99
92,38

0,63

Celkem ?O •..... O........ 4 832 100,00

Výpůjčky celkem 753 918
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4.5.5 Skladba reprografických služeb - počet objednávek

Počet %

Objednávky uživatelu ČSSR 14· 610 99,45
Pro znnraniči ............ 81 0,55

,4

Celkem ..................... 14 691 100,00

Rešerše ze sekundárnich fondů

Retrospektivni rešerše

Báze Způsob '. 'Počet Počet Počet

dat ..... ·zprac. óspěě.r. nega~.r. záznamu
Počet

objednat.

Li terár- tradič~ 37 4 2 126
· ni' .. GOLEM ... 49 4 5 567

kombinov. 13 1 608
~ , . . .

· F.L ..... tradič. 76 25 992
.-

· U.EVZQD . strojový 9 1 214
.- . . '. . ..

.VEZC strojový 18 5 946.. .
- MSIS. HIR .~trojový II 261

.......

Tematické výběry

26
36
12

91

10

20

6

'Báze' Zpusob, Počet temat. Počet Počet

oat. .~prac. v-Ilběru záznamu objednat •v

_~ÚEVZOD' strojový' 5 060 3 453 126
.,..e ..
. . Průběžné rešerše

Báze Způsoh P.očet Počet Počet Počet

dat ~pr?c .. profilů rešerši záznamů objednat.

· FL ručni 186 308 3 270 371
.-
UEVZOD strojový 97 97 8 362 80
.- • • N "' ••

VEZe strojový 102 102 7 657 78
MSIS NIR strojový- II 5 471 10



497

29 396
180

5 269
3 370

56
286
65
52

38 674

3 171
518

5
45

357
5

4 101

42 775

..

.~ •••••• o ....... C> ••

......................

.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • •

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

• •• • • .. • ~ ~ • 4 .

6~~~i informace celkem

?isGmné informace celkem

Informace celkem

flremní liťeratura

(mF a bibliografie

V .~I C t\Ý' pop i s , •••• t .

cestovní. zprávy ••••••••••• v ~.

ús třed .. evid .. překladů ,. .

firemní literatura ." t! " •• , ~ •• ,. •••

~F a bibliosrafie

ústřed.evidence VZD • o •••••••••••

ús třed. evi dence překladů .

cestovní zprávy •••••••••.• ...... ~ •••••••••

,
f ústi'ed .. evid. VZD 9' " ~ .
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"!Jr -;-,.., '~::18 1

GOLEM 'Počet Počet Počet uŽl.vatelů

dotazů záznamů
rl '

STK 62 6 584 48
Smluvn<
uživata.lé 4..859 57 159· 19

Konzultace metodického odděleni••.....•.••••••
Ústni informace:

_ ~_~užby čtenářů.m ., •...• ,. .••••
z toho: tě lefoni·ck-é- lnforma ce·; ; ~ .....- • ;; •• :.,_.....

Poskytnuté informace

Písemné informace: _..

1 ~b Yt nar'~ o. - s llZ Y _c .e. _um. Q _ .
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4.6 Přehled provozu základních skladů v Klementinu a depozit-

ních skladů STK v letech 1979 - 1988

Rok Počet objec1:1ávek Počet exp .. svazků

DS Klement. Ce 1;{::::1 DS Klement. Celkem

1979 13 151 91 563 104 714 II 067 79 612 90 679

1980 l7 '63"8 93 666 111 304 14 766 84 863 99 629

1981 20 561 87 774 108 335 17 760 74 820 92 580
--

1982 24 234 76 886 101 120 24 973 62 328 87 301

1983 32 170 62 685 94 855 ,27 194 56 ó65 83 859

1984 '27 096 58 961 86 057 23 590 6f i- 412 88 002
--

1985 24 854 62 122 86' 9'76 22 706 62 093 84 799

1986 23 946 76 450 100 396 22 286 71 721 94 007

1987 19, 619' 55 336 74'955 18 612 53 245 71 857
~"

1988 17 212 63 343 80 555- 16 349 '65 467 81 816
, ,

. ' - ' '

4.7. Přehled statistickýc~ ukazatelů mezinárodní meziknihovní
výpůjční služby v roce 1988

- GPNTB i(' .......... I) " • • • • • • • • • • • • • • • 42ó

- VINITI •.......... ;.. 151
- ostat~ ~~ ..•.. OG~ ••• O.~_.L ••• 293
SSSR celkem •. .•.•.•....• ,..... 870

5 523
4 463
1 450
3 013
3 515

948ze socialistických zemí ••.••..•• u •••••••••••

1. Požadavky zaslané do zahraničí

Celkový počet požadavků '0 ••••••.•• ...... ~ ••••

z toho počet kladně vyřízen;ýcn požadevků ••••

formou v7Půjček .'~ ••••••
formou re~rodukční ••••••

z ,toho z nesocialistických 'zemi •.•••.••...••



115

33

45
Jl

142
61
81

e .., ..... (.. •• •

<") ... ..,c.•• r...., •• • ..

Belgie
PLR

Dánsko o~ •• ~~.~.·-

Švédsko

počtu obdržených ze zahraničí:

- Finsko - " ~ ; ~ : • ~ • • • 10

KLl;R • '> o o ~ ~ '-o ~ Q .....- • 7

USA .... ., CI • l,. • ... • .. .. • 5

Dánsko .. ~ •• ,. • ~ • • • 2

Rumunsko •••••••• 2

/ o o4vkna vyp u J)c Y • O> •• .., 8 ~ ..... l. ••••• c ••••• • •
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ŠvJcarsko ••••••• ~ •• 1 160
Nizozemsko •••.••.•. 877
NSR ,,,..,.. > • • • • • • • • 678

SSSH .•.•..•••••.•.• 870

V ~ Brité::il.ie • c •••••• " 503

Celkový počet požadavků "" •.•.•••••. , •.•••.•. ~.

z toho počet k18dně vyříz~požadavků c~ •• ·.·' ••• 110
formou vy-půjček ~.......... 39

formou reprodukcí .C •• · •••• 71

Pořadí zemí podle požadavků

Jugos~~vie •••.• "... -JO
NDR !Jo.,.. II • • • • • • 9 •• "4 A 26

/

]lIIB l- ••• .,.. 19

NSR ." •• (,o ••••••• ~ ~ • c 12.

SSSR ~4" •••• ~ •• a •• _ II

30 ~.~', se kterými jsme neJivíce ve f3•.tyku
Pořadí zemí podle počtu požadavků kladnC vyřízenýcn

ze zahraničí:

4.8 Uživatelé STK
4.8.1 Počet evidovanjc~ uživatelů

Jednotlivci s průkazy
.pl$tnýrni pro léta 1988/89 v" ... ~,. •• ' •• •••• 12716

z toho:
.. j éd~!.o tlivci přihlášení v r. J_988 ,,".' n 4 869

. Kole:ktivy s průkazy platnými
pro léta 1988/89 "•..•.•. n · ·,······.c 265

. Z toho:
. kolektivy přihlášené v r.1988 ~ ..•.. ", 50
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4.8.2 Počet náv§těvník~.~nihovny ••• D.&~ •• e •••••••

Z toho: velké studovny ••••... c ••••••• , •••••

fir8!llilí literatury •...•.•..•.••••••
,

stuGovny UDF • ..,_ •... ..,3 ••••• G.O ..... O.

4.8.3 Počet oCb~rate1~ tematickýc~ fad firemní'
literatury:

Počet odběrate1~ tematických fad

104 281

23 479

955
11&§

stav k1.1~1988 •••• ,...................... 376
pfír~stek 1988 -•.. c • • • • • • • 17
úbytek 1988 ... !' ..... ••••••• ~ ••• A • • • • • • • • • • • • • 22

stav k 31.12.1988 ••..•••..••.•••••••.••.•• 371

ót~tek 1988 e •• ~ ••• 9 •• C ••••••••••••••

sta:; ic' ji~-i2.1988 "••••.•• -.- .• < • -•••• " •

?růměrný počet ahonent~

na 1 tématickou fadu:
stav k 1 .. 1~.1988 .... c ••••••••••• .;. ... 27,49

0,71
26,78

Prům0rný počet tématických fad na 1 abonenta:
-"stav k 1;,1.1988 •.•.•.•••. -•.• - ~ .•

dbytek 1988 .~ u ••••• O.L.~ ••..•
stav k 31.12.1988 ••.••••••.•.••• 0 •• ., ..

13,.72
0,36

13,36

5. 'rÉMATICKÁ SKLADBA FOND& A SWŽEB (I-",,~ f!
5.1 Procentuální zastoupení obor~ {ak1ádaných v ÚDF

(s av k 31.12.1988)

Obor

Kni:-lOvnictví

Ekonomie
Matematika
Fyzik
Chemie
Bezpečnost práce
Technický roz\;oj

Energetika-Elektro-
technika

Stroj:í.renství

Stav %

22 826 1,3
216 919 12,2
II 362 0,6

118 030 6,6
81 298 4,6

9 821 0,5
50 848 2,9

193 619 10,9
364 077 20,4
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Počet výpůjček %- ~ .. _.

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

.-
Rozložení návštěv~o.s~i studovny UDF v jednotlivých měsícic.l

1,45

8,96

6,43

1,88

0,98
14,85

1;49
1,54
0,78

.. 0;79

% %
1987 1988

9,6 13,8
11,5 4,9
10,1 10,5
11,5 10,2,
10,8 8,7
9,2 5,8
4,7 6,7
6,5 6,3

715

066

7 914

3 325

6 104

4 125
62 508

6 272

6 482

3 283

420 931

Počet návštěvníků

1987 1988

Celkem

10. Metalurgie

ll. Průmysl kaučuku Co plást.
hmot

12. Výpočetní technika

-13.. Polygrafie
14. Textil.a oděvní průmysl

15. Dřevař. a papír. průmysl

16. Staveb. stroje, práce, hmoty,.
vybavení budoV·· . 37

17. Sklářský a keramický
průmysl

18o·Reprodukční technika,
foto ';~rafie, fi lm

19. Různé (kninovnictví, ekono
mika, domácí hospodářství,

ko·želužství, hudební nástro
je, ~_.,ort.a hry, kancelář- ...
ské potřeby, bižuterie apod.)27

M ě s. í c

Leden ···115 164
.-

58xL!-J:·r 138
Březen 122 124

~. .. ..... -

Duben 138 . 121
Květen 130 103
Červen 110 69
Červenec 57 80
Srpen 78 75

x) StuJoVhá-z·ťecihn~dův6dů 2 týdny uzavřena

6. STATISTICKÉ ŠETŘENÍ A VYUŽíVÁNÍ ÚSTŘE1)N.:Í.tIO DOKUMENTAČNÍHO

--_ ..- ..... - FONDU V ROCE 1987 a 1988 ~
#:p=?



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

Složení návště'vníků f-tudovn.y podle profese - /-/-y'~-
Profese Počet návštěvníků I %

1987 1988 1987 1988

Inženýři 433 477 3610 40,3

Inform.pracov. 505 420 421° 35 14
Studenti 160 184 13 13 15,5

Ostatní 104 104 8',7 8,8

Celkem 1 202 1.185 100,0 100,0

90,9

9,1

100,0

~,-) /' .

%
1987 1988

_.' 88,8

11,2

100,01 185

1 077
108

Počet návštěvníků

1987 1988

1 067

135

1 202

Organizé!-ce

v

Cetnost dotazů' podlE drw1u informačního pramene

Celkem

Rozložení návštěvnosti podle druhu organizace

Pražské

Mimopražs ..
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M ě s í c Počet návštěvníků % %
1987 1988 1987 1988

Září ?? 124 7,7 1°1 5

Ríjen 130 92 10,8 7,8

Listopad 5
x 115 0,4 9,7

Prosinec 87 I 60 7,2 5,1

Celkem 1 202 1 185 . 100,00 100,0

Druh informačního

pramene
-Počet dotazů

1987 1988
%

1987 1988

Kartotéka čsl.

záznamů 154
Referátová periodi~

ka 1 131

Kartotéka rešerší 106

Normy 576

186

1 166

126

604

7,8

57,'5

5,4

29,3

8,9

56,0

6,1

29,0

Celkem 1 967 2 082

x) Stu00vna z techn.důvodů 2 týdny uzavřena

100,0 100;0
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Četnost dotazů z jednotliv~c[l vědních oborů na ka~otéku
~ ,českých ZáZnL.lmŮ ~ C,../

Obor zájmů Počet dotazů

1987 1988
%

1987 1988

J

Četnost dotazů na nejužívanější referátove časopis'y... /f,v--tvt-

~Počet dotazů

1987 1988

9,4

8,1

25,7

14,5

1988

37:9

4,4

100,0

5,9

9,1

3,8

11,8

11,3

15,1

4~9

9,1

11,3

12,9

4,3

0,5

100,0

%

42,7

6,1

9,0

9,8

21,1

11,3

7,1

3,2

8,5

13,0

10)-4

6,5

5,2

12,·3

9,7

15,6
8,5

1987

100,0

100,0
•

7

22
21

28

9

II

17

17

21

24

8

1

158

442

51

169

110

94

300

1 166

5
13

II

20

16
10

8

19

15
24

13

154

483

69

128

101

111

239

1 131•

Chem~Abstracts (CA)
Ingineer Index (EI)
Nuclear Science
Abstracts (NSA)

Electrical and ~lec

tronic Abstracts (EEA)
Referat, žurnal (RŽ)

Ostatní

Cel k e m

Cel k e m

Knihovnictví,
ekonomika
Fyzika

Chemie, c~emická

technolotie
Strojírenství
Elektrotechnika
Hornictví
Stavitelství,
architektura
Doprava, dopravní
prostředky

Metalurgie
Počítače

Film
Ostatní
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Zák1adni údaje o návštěvnosti a četnosti dotazů na hlavni ev.
sekundárni infor~ačni prameny v procentech za pos1ednich 5 let

1988

1 185

1987

1 202

1986

1 524

1985

1 445

1984

1 357

V'současné době jsou ve Státni tecilnické knihovně rešerše
zpracovávány třemi způsob~:

a) klasický způsob, tj. ručni zpracováni z kartoték a refe
rátových časopisů,

b) kom~inovaný způsot, tj. kombinace klastckého způsobu .
se strojovým zpracovánim s využitim bázi dat v systému
Golem,

c) strojové zpracoJáni v systému Golem.

Celkový počet

návštěvniků

I

7. PŘEHLED REŠERŠNÍ ČINNOSTI VE STÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ

V PRAZE k4 ......~)

Z toho v %:
pražských S' 2,1 94,7 91,9 88,8 90,9

--
._mimopraž~~~b __________]~2______2J]______§~~_____11~?______2J1

Celkový počet . \
dotazů 2 018 1 949 2 348 1 967 2 082

Z toho v %:
na kartotéku česo

záznamů 14,8 14,0 8,8 7,8 8,9 (
na ref o perio-
dika 58,3 63,0 61,2 57,5 56,0
na ústřed.kartoték.·
rešerši 11,0 12,7 7,0 5,4 6,1
na normy 15,9 10,3 23,0 29,3 29, O

Počet vypracovaných rešerší a počet záznamů v nich a příjmy

v letech 1984 - 1988 uvádí tab.l.
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Tabulka 1

Klasický zpS~

Rok
1'-'

Počet rešerší
posit. negat~

Počet

záznamů

1984
1985
1986

-987
1988

50

62

50
31

37

14

9

9

3
4

2 481
3 802

2 751
1 346
2 126

Kombinovan~ způsob

Rok Počet rešerší. Pučet zázncmů

poeit. negat. klas. Golem

1984 22 5 1 147 1 250

1985 8 542 386
-" - . - ..

1986 12 1 568 472.
1987 23 2 965 2 148
1988 13 1 591 1 017

S;zstém Golem

Příjmyx)

108 155
96_ 726

72 423
68 431

Hok Počet rešerší
posit. nega~•.

?očet

záznamů

P
v ,. xx)
rlJmy

x; V č/"stce jsou z8hrnuty též prlJmy za klas .. způsobem zpracovanou
část kOlli~inovanSch r8šerší.

xx) V čéstce jsou z8hrnuty též příjmy za strojovou část kombinova
ných rešerši; rešerše zpracovávané v systému Golem nebyly
do r.1987 fakturovány. .

V tabulce 2 je uveden ppehled rešerší vypracovaných pr9 české

a slovenské organizace v posledních pěti letech.

1984 6

1;85 18

1986 4-0

1987 51
1988 - 49

5

2

4

2 040

3 209
6 152
6 625

5 567
30 435
19 318



Rok

ČSSR

Celkov' počet

reošerší
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Ta':"-ulka 2

ČSR

Počet

rešerši
% Počet

rešerší

SSR

%

Klasický a kombinovaný způsob

1984 72 39 54,2 33 45,8

1985 70 56 80,0 14 20,0

1986 62 48 77,4 14 22,6

1987 54 45 83,3 9 16,7

1988 50 38 76,0 12 24,0

Systém Golem

1984 6
0 6 100,0

1985 18 18 100,0

1986 40 35 87,5 5 12,5

1987 51 050·· 98,0 1 2,0
o- 1988 49 39 79,6 10 20,4

Tao.,ulka 3 uvádí přehled rešerši vypracovanýcn pro celou

Československou republiku podle druhu organizace.

Tabulka 3 -
-9;r

vš %
,

% ?odniky %
x)

%Rok ?očet VU Osta;ni
rešerši

_Klas i ck~ro a kombinovaný způsob

1<384 72 10 13,9 9 12,5 46 63,9 7 9,7
1985 70 9 12,9 18 25,7 31 44,3 12 17,1
1986 62 14 22,6 6 9,7 31 50,0 II 17,7
1987 51 5 9,3 3 5,5 24 44,4 22 40,8
1988 50 4 8,0 1 2,0 21 42,0 24 49,0

Systém Golem
1984 6 .. 6 100,0
1985 18 5 27,8 4 22,2 9 50,0
1986 40 II 27,5 3 7,5 II 27,5 15 37,5
1987 51 10 19,6 3 5,9 14 27,4 24 47,1

o,
1988 49 10 20,4 2 4,1 24 49, ° 13 26,5

x) Be§erše vyp acovávané např.
,

pro UVTEI, Fed~ cenovy úřad, OBIS
CSBD, Okresní podnik Služeb apod.
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V tabulce 4 je uveden přehled vypracovan ch rešerši

podle d.rW1U organizace v ČSR a SSR

Tabulka 4 /-"'-/1 2

ČSR

Celk.
poč~

rešo
v

%
/

% Podniky % %Rok z toh- VS VU Ostat.
t I

Klasický a kombinovaný způsob

1984 39 4 10,3 3 7,7 25 64,1 7 17,9

19?5 56 7 12,5 13 23,2 24 42,9 12 21,4
1986 48 12 25,0 5 10,4 20 41,'7 II 22,9
1987 45 4 8,9 19 42,2 22 48,9
1988 38 1 2,6 15 39,5 22 57,9

Systém Golem

1984 6 6 100,0
1985 18 5 27,8 - 4 22,2 9 50,0
1986 35 10 28· 6 2 5,7 8 .22,9 15 42,8,
1987 50 9 18,0 3 6,0 14 28,0 24 48, °
1988 40 8 20,0 2 5,0 18 45,0 12 30,0

SSR
Klasický a kombinovaI1,)T způsob

1984 33 6 18,2 6 18,2 21 63,6-
1985 1!~ 2 14,3 5 35,7 7 50,0
1986 14 2 14,3 1 7,1 II 78,6
1987 9 1 11,1 3 33,3 5 55,5
1988 12 3 25,0 1 8,3 6 r ,0 2 16,7-"

Systém Golem
1984
1985
1986 5 1 20,0 1 20,0 3 60,0
1987 1 1 100,0
1988 9 2 22,2 - 6 66,7 1 11,1





Sy stém. Go 1 ern

1984 1~85 1986 1981' 1988
poč. % poč. % poč. % poč. % poč'. 90.

Ekonomika
knihovnictví , - - - - 1 2~5 4 7,8 2 4,1,
Fyzika - - 2 11,1 5 12,5 3 5,9 4 8,2

Elektrotechnika,
energetika 1 16,0 2 11,1 9 22;5 10 ,19,6 13 26,6

Chemie 3 50,0 3 16,.7 1 2~5 4 7,8 8 16,J

Strojírenství. 2 34,0 3 16,7 7 17,5 9 17,7 .7 14,3

Hornictví - - - - - ;- 2 3,9 - """

HL. t -ú (+y,: - :- - - - - 2 3,9 2 4,1
Vl

Sklq, , silikáty 4 10,0 4 7,8
Vl- - - -

Výpočetní technika - - \. 6 33.,3 5 12,5 3 5,9 5 10,2

Plastické hmoty - - - - 2 5,0 1 2,0 1 2,0

Stavebnic tv í ---
architektura - - 2 11.,1 4 10.,0 4 7,8 4 8 2,
Doprava :- :- .. ., :- - - 1 2., ° 1 2., °
Zemědělstvi .- - .... ....

~ivotní prostředí - - - - ...., 5 () 1 . °:- :- ...) ,;; ,
...

Ostatní - - - - 2 5,0 1 2,0 1 2,O

Celkem 6 100,0 18 100,0 40 100,0 51 100,0 49 100,0
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V tabulkách 6 a 7 je uveden seznam organizací a počet re

šerší vypracovaných v.r.1988 pro tyto organizace klasickým a

kombinovaným způsobem a systémem Golem.

Počet rešerší

Tabulka 6

organizací a počet rešerší vypracovaných

klas ickým a kombinovaným zp~so.bem

'0~LI-
""'-- ' II

Seznam

Organizace

AGROZET, Pelhřimov 2

Cementárny a vápenky, Hranice 1

ČKD, Praha 6

ČVUT, Praha 1

Dekanát Stavebnej fakulty SVŠT, Bratislava 1

Federální cenovj úřad, Praha 1

Hydroprojekt, Brno 1

Chemopetrol, Neratovice 1

Chotěbořské strojírny, Chotěboř 1

Jaderná elektrárna, Dukovany 1

LIAZ, Mnichovo Iiradiště 1

OBIS ČSBD, Brno 1

Okresní podnik služeb, Praha 1

Petrochema, Dubová 1

Rudný projekt, Košice 1

Silniční vývoj, Brno 16

Strojírenský zkušební ústav, Brno 1

Tesla-Holešovice, Praha 1

Továrny mlýnských strojů, Pardubice 1

Univerzita Komenského,Pedagogická fakulta,Bratislava 1
~ .
Ustav m~chanizácie edevnej výroby, Trenčín 1
~ ,
Ustav radiologie a využitia jadrovej techniky, Košice 1

UTEIN 1

VUKOV, Prešov 1

Vysoká škola polnohospodárska, Nitra 1

Závody všeobecného strojárstva, Kysucké Nové Mesto 1

Závod všeobecnéno strojárstva, Dubnica nad Váhom 3
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Tabulka 7

Seznam organizací a počet rešerší vypracovaných

systémem Golem

Organizace Počet rešerší

ČKD,~raha 4
ČSAV, Praha 3
Československý kamenoprůmysl, Praha 4

ČVUT, Praha 3
Federální genový úřad, Praha 1

FEROX, Děčín 2

Hydroprojekt, Brno 1

Jaderná elektrárn~, Dukovany 1

Jihočeské strojírny, Velešín 1

Kožiarske závody, Liptovský Mikuláš 1

LIAZ, Mnichovo Hradi;;tě 1

ORGREZ~ Brno 4
Rudný projekt, Košice 1

Silniční vývuj, Brno 1

Slovenské lučobné závody, Hnúšta 1

Strojobal, Praha 1

Továrny mlýnských st20jŮ, Pardubice 1

Ústav pro v2;zkum rud, Mníšek pod Brdy 1

ÚVTEI - ETU, ~[Jraha 1

ÚVTEI - UTEIN; Fraha 5
VillCOV, Prešov 1

Vysoká škola polnohospodárska, Nitra 2
Vysoké učení technické, Brno 2

Výzkumný a vývojový ústav STS a OZS, Praha 1

Závody průmyslové autom~tizace, Prah2 - Košíře 1

Závody silnoproudé 8lektrotechniky, Liberec 1

Závody všeobecného strojírenství, Dubnica nad Váhom 3
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225
91
10

442

239
22

27

3
158

159

15

313

53
217
126

883
21

209

43

48
17

2

45
35
15

33

Počet infor
mačních

záznamů

R e s o r t X
)

Československá akademie věd

Československá komise pro atomovou enertii
Český svaz výrobních družstev

Český ~tad geodetický a karto~rafický

Federální ministerstvo elektrotechnického
průmyslu

Federální ministerstvo do)ravy
Federální ministerstvo hutnictví a
těžkého strojírenství
Federální ministerstvo paliva energetiky
Federální ministerstvo práce a soc. věcí

Federální ministerstvo všeobecného
strojírenství

Federální ministerstvo spojů

Federální ministerstvo zem8dělství a výživy
Ministerstvo obchodu ČSR

Ministerstvo průmyslu ČSR

Ministerstvo stavebnictví ČSR

Ministerstvo školství ČSR

Ministerstvo zdravotnictví ČSR

Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR

Ministerstvo polnohospodárstva a výživy
Ministerstvo priemyslu SSR

Ministerstvo školstva SSR
Ministerstvo zdravotnictva SSR
Slovenská akadémia ved

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
Ministerstvo stavebnictva SSR
Slovens~ý geologický úrad

FMD
FMHTS

FMPE

F [PSV

FMVS

8. PŘEHLED INFOR1IMČNÍCH ZÁZNAMt1 O VÝZKUMNÝCH ZPRÁ VÁCH A
DISERTACíCH ZASLANÝCH NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE FMTIR č.2/73

DO ÚEVZOD V DOBĚ OD 1.1~1988 - 31.12.1988

FMS
FMZVž
MO ČSR

MP ČSR

MSv ČSR

MŠ ČSR

MZ ČSR

MZVž ČSR

MPV SSR
MF SSR
MŠ SSR
MZ SSR
SAV
MLVH SSR
MSv SSR
SGÚ

- ...-ČSAV

ČSKAE

ČSVD

ČÚGK

FMEP

Celkem 3 451
x) Vzhledem k tomu, že k reorganizaci resortů do~lo až v průběhu

roku, byla celoroční statistika zpracována ještě podle stavu
ze začátku roku 1988.
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9.·MEZINÁRODNÍ SPECIALIZOVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO

VĚDECKo- VÝZKJJ]\iINÉ I'RÁCE (MSIS NIR)

-
9~1 Vstupn~ údaje o NIS do MSIS NIR

Odeslané informační záznamy o VVP ČSSR
. ,

Rok Zprávy Dis. Obzory Lic. !fA" "B" Celkem

1984
1985
1986

1987
1988

1 016

1 015
1 096
1 109

r; 'I
. .)

395
410

404
398
581

57
83

33
63
52

9

4
194

559
'561

602

529
346

909

947

934
1 045
1 264

1 461
1 058

1 545
1 574
1 610

Odeslané informační záznamy o VVP nečlenských zemí MCVTI

Rok Počet

1984
1985
1986

1987
1988

925
1 013

1 086
1 118

1 158

30 58 40

10 II 1298

31 33

7

30

6

39

4J2

43

1

44

Služby poskytované v rámci MSIS NIR

Referativní sborník věde~ko-vyzkumných na r.1989 -
"RefErativnyj sbornik naučnoissledo telskich rabot"
lJ\lde v r~ 1989 odebírat celkem čs. instituci a stře-

disek V1EI následovně:

Série

P:-čet

·9 .. ~

61 ,,;X' 68
/

Poznámka: "A tI označ.~ í pro dokumenty, které jsou uživatelům

posXytovány bez finanční nlli~rady.

rrB" - óžnačen.i dokumentů, které jsou chrár;ěny autor
ský~ osvědčením, nebo přihlášeny k p tentovému ří-

- ~ ~ apoř." a jsou poskytovány za úhradu. K nim
58 }adí i licence~



ČSSR 5 kopií
ských zemí.

mací v r?1988~
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Na základě informačních záz~amů uveřejněnýc~ v RS

naučno-lssledovatelskich rabot, v RS noučno-techničeskich

otčetov stran - nečlenov a rešeršních služeb prováděných

z báze dat MSIS NIR, byly z~jištovill1Y požadavky na k~pie

NIR člensk'ch i nečlenských zemí MCVTI. V ~SSR využívalo

služeb ~SIS NIR v r~1988 26 institucí. Čs.uživatelé

získali v r~1988 prostřednlctvím MSIS NIR 178 kopií
,

s iI?-c~exe.m IIA ff,. VNO členských zemí MCVTI obdržely od VNO
,/

s indexem "A tl a ~3 kopií prací z nečlen

f(J

Rešeršní 81užba z báze dat MCVTI pro čs. uživatele infor
/

Pro čs~uživatele informací bylo v rámci pokračujícího

experimentu prováděných rešerší z báze dat MSIS NIR

v Moskvě z.ískánu II profilů, které obsahovaly 5 471 zázna
mů a II reťrospektivníc~ rešerší, které obsahdvaly
261 záznamů. Pešersních služeb využívalo celkem 17 čs.

organizací~

9.5 v průběhu roku 1988 pokračovalo

posk~ovaných v rámci činnost' SIS NIR mezi čs.uživa

teli informací formou před šek, spoluprací s ČSVTS,

publikováním v od~orné isku a osobním stykem se zájem-'
ci o služby MSIS NI •

9.6 ll. zasedání Rady MSIS NIR se konalo ve dnecll 18.- 22.4.1988
- v Praze, Pořadate'lem zasedání bylo ÚVTEI - STK.
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