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V době, kdy Státní technická knihovna v Praze téměř

čtv~t stoleti (1.4. 1966 - 1.2. 1991) získává opět ~ávní

subjektivitu, dokončujeme redakci výročních zpráv ze léta

1989 a 1990. Na rozdíl od předchozích let, kcy zpráva o

činnos~i doslovně opakovala formální z.r~vu o plnění hlavních

úkolů ŮVTEI a plnění hlavních úkolů úseku 6 - STK, chceme ve

stru~nosti informovat o -tom, jak knihovna plnila svoji hlavní

funkci, sloužit zájemcům o primární fondy informační h prame

nu a co se v jejím životě událo. Chceme přitom dodržet tra

dici, že ve výroční zprávě najde zájemce ?ředev~í~ avní

kvantitativní ~daje ve formě tabulek a statisóickýca dat.

Z~ráva má tuto strukturu:

1. Hlavní statis~ické ukazatele činnosti knihovny

v roce 1989 a 1990 ••.•••••.•••••••.•......•.••••••
2. Státní technická ~nihovne v r. 1989 •....••••••••••
J. Státní t~chnická knihovna v r. 1990 •••••••••••••••
4. Statistické ukazatele 1ge9 a 1990 ••••.•..•.•.•••••
5. PřEhled publike~ní činnosti 1989 a 1990 •••••••••••
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1. Hlavní statistické ukazatele činnosti knihovny v roce 1989 a 1990

Přírůstek primárních fondů :
z toho : sv. knižní a časop. literatury

jednotek r~emní literatury
jednotek na. IIŮkrograr.

médiích
ostatní
úbytek - celkem

Stav rondu ke konci roku :

z toho : sv. knižní časoo. liter.
jednotek ~iremní iiteratury
jednotek na mikrograf.
médiích
ostatní

Počet odebíraných titulů časopisů

z toho : duplikátů

~očet záznamů v sekundárních rondech
z toho : katalogy zZLladního rondu

knihovny
dokument. kartotéky
ostatní

Celkový počet výpůjček :
z toho : knih a časo isů absenčně

knih a časopisů presenčně
knih a časooisů :.:iVS a tIMVS
knih a česomisů interní
knih a časooisů
reprograric~ službami
firemní literatury v
tématickýc ř9cách

firemní li.eratury ostatní
výpůjčky a ~opie ze zahr.
výpůjčky z jiných knihoven
výpůjčky z f ndu na
mikrogra!~c~chmédiích

Počet návštěvníků :
Počet odběratelů témat. řad firem. liter. :
Počet podaných informací :
Počet vyřízených objedrnBvek na reprodukce
Počet registrovaných ~ivatelů s průkazy
platnými na léta 1988 - 1990 :

1989 1990

57 710 q4 405
14 010 11 972
18 236 21 660

12 995 27 513
5 436 3 260

53 625 22 341
788 694 833 758
019 186 031 054
504 995 504 418

194 566 225 079
69 947 73 207
5 640 5 605
1 312 1 219

5 250 579 5 348 054

3 212 121 3 263 891
1 935 880 1 972 325

102 578 111 838
703 61) 697 385

80 659 65 786
104 954 160 611

8 184 6 034
20 214 19 581

12 921 11 033

125 072 109 043
290 316 304 318

3877 2 356
317 330

21 236 18 293
102 525 108 745

370 361
36 568 33 3D
14 637 12 535

23 663
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2. Státní technická kninovne v r. 1989

Státní techn~~ kniho~na plnila v roce 1989 úkoly.

vy~lývající z hlavxách funkcí STK ja~o veřejné vědecko-tech

nické knihovny, ústřední knihovny prům: slových odvětví čs.

soustavy VTZI a !onrlové záklaeny či~osti UVTZI. Pln~la ~koly

plánované v oblas~i tvorby a ~přístu~ň8Viní fondů pri~árních,

se:undárních a s~ec~l~zovaných infor--a:cích pr~n~ i v ob

lasti metodické a k»ordinační pusobnosti. Zajistovala úkoly

čs. vyčleněného nf~dního orgánu p~o ~SIS IL~, llSIS ?K,

MARSI, INT~RIN:."C::":'......"'n':::VOD a m:rSOD ( ve s;:lol..lpr:í.ci s Vrz ) a

úkoly národního centra systému ISDS.

Zabez;Ječovala rešení DO 06 "Automatizace Vj';>~jčních

proces'" v knihovMcc"il" v rámci sO P 13-334-8C7 a zavádění poi5í

tačové sítě ke zlepsení činnosti STK.

V oblasti vjzk~né, investiční, mEto~cké a ~oor~ační _ soo-

nosti zajištovala řešení D~ 06 sG ? 13-334-5C7.

!t.-<:ol byl s?]n~.. v souladu s har"coDogral:.e_ ~e5ení sO, s

dohodou, uzavřenou uezi re~itels~ým pracovi~tě~ a k~or~a:ním

tlracovištěm sO /Stá~ knihovnou CSR/ Č-ne 29.12.1966 s s dopc-

rui5ením průběžné opanentury DO 06 ze dne 24.11.1588. Závěrečné

věcné výstupy předs~vují mateTiály: Tecr~ic~ p~jekt Automa

tizovenJho vjpůjčn~o systému stitních vědecr.:c~ ~ihoven.

Zpráva c.P 13-3J4-Ee1/06-12. Praha, ev ~I 31.10.19é9, 129 s.

Datová báze Autornetizovaného vý?~jčnÍCo systému s átních vědec

kých knihoven. Def:S..Jri. ce , pravidle, SlO'lllíKY e ~ód:lvr:í~o.

Zpráva c.P 13-J34-8C1/06-13.Prana, uÝ~~I 31.10.19&9,139 s.

Pro hlavního řešitele byl~ ~~O É:ely zavěre~né oponer-tury

Su zpracována Závěre~n3 z~ráva o výsledcích ře3ení ~a 06

A~tomatizace výpúj~ícn procesu v ~n~Lovnácb ~ P 1)-334-8C7.

Zpráva č.P 13-J34-EG7/06-14.Praha, UvTEI 6.11.1989,20 s.
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Rutinní provoz subsystému evidence uživa,e _ /S~~/ byl v

1. polovině roku 1989 narušen přechodem na ~ový vÝ?o~etní systém
Siemens v UTZ. Byla zabez~ečena rekompilace e?l~kečních p~ogramů,

{prava procedur a odladění. ~~ládání dat ~~cbíhalo p~_běžně.

Z kapacitních důvodů byl v druhé polovině ~o~u 1969 omezen
provoz z?racování výstupu, aVbaK akt..;.álnos: cáze c.at nebyla
nerušena. V souvislosti ~ pří;ravou nasazení sítě PC do p~ovozu

kninovl~Y byl zabezpečen převod této báze de.: na tecimiku per

sonálních počíta~Q do :roduktu dEase 3 ?l~ s využitím hcspo
d~ské smlouvy UVTEI 8 Podnikem vý;očetní :eceniky. Konverse
tyla odzkoušena na reálných datech S~U.

Na základě ncspod.ái-s:::é smlouvy s Ús:a-Je~ racionalizace
v~ stavebnictví byl v ~. 1969 prakt~cky o~_::aněn s~luz v ~{lá

dání vstupních form....liřu OCR se vstu,;ními :'e.ty s ..bsystém1 zá
kleCních fond} I a II. Bylo uloženo cca 30 .isíc formulářů.

Progrfu~Y for~lně-logickýchkontrol bylo ově~eno e redakčními

ko::-eKtux-ami op:-e.v"no 28065 ziznam1 SZF II a 7E62 dzna::lů SZF I.

Opravy chybových záznamů byly pořizovány na ~ersonálních počíta

čích v STK a :sstečně i r-a základě r.ospod~ské mliouvy ~ PVT.
Na bázi b~s~odářské s~lcuvy s rYT byla zaj~~těna i editace

dat -;) ~-:-.~i:.Qvcícb fonč-ech dílčího fondu "Dll ;::čínaje rokem na

tyti 1978 s tím, ~e ~~de ;~ovad.en je~icb ;~e~oc. ~: systému
~ikro C~S/ISIS ta~, aby data byla použite-I_s ~~~ ~VS SV~ ve

funkci on-l~ce ~a:a:cgu.

?=-o e. __ ::::a~::';:~·J<::l:Cul._,t~ední ::v~denci ~~e;r.lac.i byl Ze.ji3těn

progra:é :o~s~:r c~i:led nac =- ... tinní:r. p:-ovcze ::a f:o';i tači ;:,C 1055

a práce na ?~evcc~ z ~c 1C55 n~ ~Q~~lní zí~ :: p~í~o na praco
vi;ti tEP. Vz!':.lec:.e::-. ke změG:§ ~gere..5~í!:.o sY2,,;é~u ne. _"očí:ači

-::C 1055 došlo v ;;.UZ? ~ zé:v a2r.ý:71 ;Jrcvozní;;; ~:::,_:_;~::'~:ecim. Poc.le

dohody s o~;cv~~~j=~ ,~acov~íky jTZ se S?~ =a~~zala ~fevést

;;,U.::P na jiný sy,tér:l č: :-. ::'9~O•.J.=. tdo --:::'n=o ;ck=-a~ovaly práce
r:e. :-ireprQE~"a;i~,,"'J:':lí 3:,.. ~;té ..Ll ~~ s:c: i':'1"i.:{~"C"_·(..či::=.č-: / v:;r~žití __

:-.CSPQd3!-S~[é s:-·,loJ.vy s ;l:'o~:éa::;itors:<j::l serv~se_:: ::.c~/.

Fyl př~~rav~n ~onverzní p~05ran PYO převede~: :5ze dat institucí

/z disk~ ?oči"a;e ~c 1055 na magnet~ckou ?is~J./. ~o~verze z
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pásky na disk~tJ byla provedena na zi~1adě hospodářs~é SL110u J

s VOT~CHP. N~vaz jící .o oeram pro nan:ání ds.: do p~ěti ~kro~o

čítače byl odzkouien.
Byla zpracována 1. ve_ze progr~ pro vynled3v~ní z béze

dat na m:;.kropočítačL Pro automat~zo'1:?né ústřední evidence v·;zkwn

ných zpráv a obn3jených disertací I ~ zaDl a zahrani:ní II cest
/OEzc/ tyle z?~a~~vsna a do ?r~vo~u před~na techno:ogie ?o=iz~vání

vst ;mích soucore! na ._"rsonil.ních po':ítačích s využitÍlll edi toru,
náh_adou za nev~'hJvující ;;ecill101ogii OCR.

Byl zpracován program podni~ovéno ~kolu teciL~ ké~~ rozvoje

''Tec~'101ogic;cý p_ogran S~K". rnte~:lí o;>on2:1t~ou dne 15.12.1989
byly zcnváleny výsledky řešení ná~ledujících dílčích ~olu to~oto

;>rogramu: Zadání tec~~logic;Cého ?roje~tu cvr; Koncepce nasazení
vý}očetní tec~~iky v oblas:i získáv~í. zpracování e využití
firermí literatury; Koncepce ?ubl"k'ačni činnosti S_i( s ';ve.nou

u?la:~ění systému Des~-Top-Publishing;Nasazení vý:očetní techniky
v STK v současné době; Analýza nor;nati.ních dokwnent' LU:čUjíc'ch

funkci STK a profil jejího fondu; Metodika výběru per~~'~k a os:at
ních postupů obje;Cti V!lích metod e.kv:'z:'ce~ Tvorba hesláře fire=í

literatury.
Podíl STK na přípravě výstavby Centra vědeckotec:~o~ch

info~ací byl zabezpečován průběžně. V 1. pololetí b__ řešen

program techn:'ckého vybavení v oblas~i slaboproudé a sdělovac~

tecnniky. Ve 2. pololetí bylo zpracováno začiní techno_agic~ého

p:-ogra.llU CVl.
etodicKé 9~sobení v ~ihovQicn sous~avy vr~I bylo zaji- ~váno

for. ou ~onzultací a metoQic~jch poraQ /367 za rokl k r~ým otáz
kám ~ihovnické činnosti, ze·ména k výkladu zákla~'1Ích právních

předpisú .. pravuj::cích 5inn:::>st knihoven soustavy VT::"I. lVe totéž
téma byly zejiátěny expertizy - v rcc€ 1989 zej~éna pos~uzení

inte::-nich předpi • a ~oncep~2Ích rnat~~'iálů /napi'-. KllihoVéÚ řád

Ostřední potravinářské kni~ovny S~l ?p/. Metodic~é působení bylo
zajišcováno též účastí pracovníků S'ř!i v· odborných ;';omisích, redakč

ních e ~ihovnícb radách, v pora~íc~ a pracovních orginech
infor~a3ních a knihovnických institucí. Průběžně byla zaji-~ována

účast STK na přípravě normativních a právIlích dO~UJll2nt'.l. členství

ve Stálé komisi (hfill č. 23 a v pří91~3ných pracovních 9~ pLoách.
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By~y zpracovány ?~~~~mínky : ke 3.návrhu C N 010195; k výběru

normaliza~ních témat na da~jí léta, která budou zařazena jako
~SN /včetně záměr- pyebíra t normy ISO do 5s. praxe/ a ke 4.návr
hu novelizace vy~:éáky 110/65 Sb.

Seminář o ~:~osti získsviní lite~atury ze zeQÍ vfcnodního
bloku s~ konal 15.4. 569, in:orrna ~vní porada se zéstupci do
voznícr. organ~za:i 6.7.1989. Obě aKce zncvu prokázaly řadu

probléxl;, týkajícic!-: 3- so ~asn:lch možnClstí ná~upu zal'.raniční

literatury a r.~:~~st ~ešit neutě~ený stav, který l~m~tuje zej
ména služby odbo~~;ch ~~~hoven. PracClvní schfizks zss:upcO io
forma5nícn střed~se~ soustavy V?~I se konala 7.12.1589. Do
výroby byl předi. ~~~cpis publikace o službách, ~osk~ytovan'ch

S·:ri<:. ?lánClvaný te::,r:..ín odevzdání publikace :-eninovnické minimum
pro pracovníky s~řed~sek VT:I /31.12.1989/ předpo~ládal, že
budou dořešeny ně~te::,é zásaQní otázky další činnosti soustavy
VTEI, zejména pře3:e.bs organ:za:ní struktury soustavy VTEI
do ~rovně aVIS, čo~c~3ena novelizace vyh15~ky 110/65 Sb. o
CEZL,51/63 Sb. I::. ::ást/ o ;~ S a:č •.!,ni jeden z uvedených ce
losčstních úkol~ ~e~yl d~řesen.

V oblasti s;:,=c:=.::":zovanýcn inforr:;a~~ích foné:- zajis;ovala
S"'K cncd :
- autometizo-,ané '':středIlí evidence pře :ls.d-.l
jstř~~í evide~ce v:z~~jc~ zpráva disertací
Gs:řední evide~ce za~~~~~~nich cest.

Ze.j~štovala =.:~is;; ...;lň~viní bá3í ciat ;;střed...1íc:, eVidenci a
;;lnění "kolO vy;::"::n.jicich z funkce v~m I:iT~_:I~·;?O?,:.2l:;:t..:.VOD.

L<v5.ntitat~v:·.:: ·-.:čaje c činnosti ~s;;ředních ev:'dencí tax
je~o C~aje o v~ec~ ;os~y~ovaných služb3~~ knih~vny jsou obsaženy

~e6ení ~kolu :~~a~ovalo v :ren -u z p~~dchClZich l~t.

Věcni niplň úkol~ zs.~ez?e:it p"o in~~~zivr.ějŽí vyu=iv&ní výsled
ků úkc::"u ;lIánu ~"T u;letně~í výběru info~~ací u~VZCD p~ostřed

nictví~ ~ro~adn;:~ 3cělovacích p~o3tředkO byl zajistGv&n ve
spolup~áci s SU~: /~ascpisy Strojírenství, Jaderná energie,
Podn:'~~vi organizece, Mechanizace a automatizace adwinisčrativy,

lfnlí ~ ':::'. ::'Sc; r:.ově Elektrotechnický obzor, ~s.standardizace,

Svět hOSPCldářství, Bezpečnost a hygiena práce/ a Inovácie.
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Ve spolupráci s Os. televizí byla od roku 1969 exper~nt~lně

zavedena infor=ece o ře~ených úkolec~ čs.výz~~~u na z~~ě

údaj' úEVZOD ?rostřednictvím služby Teletext.

Informační činnos o primárních fondech a slu.žbá· S':I'K

včetně poskytování po~adenské služby uživat~lůul ne pra~ovi3

tíco studovny, ~atalog~. informa~ní služby, mezikniho73icO

sh.žeb E. pujčc'lny byla zajistována formou osobních, t: efoni. 

ký b a písemnjch infor=ací. Bylo poskytnuto celkem 21 28) ~or

maci. V rámci vju~y informa:i~J st~ecc3kolskjch a vJsz~05~01

8Kj h student' bylo v S~K us~-tečněno 8 exkurzí o ce'~ové~

po:.u 193 ~č5s_níků.

V oblasti :vorby , forfra~ních fonů.:, byl:- s vybr~-::.:. o:-~a

nizacemi, které byly V7~Y9~vány pro ú~elJ spolupr§ce wa p~~~i

d~~éao úkolu;prcjednány záměry STK v cané obl~st~ a ~anz~to7ány

možnosti jejich za?ojeni do ~ompleL~í~o ře3ení koncepce c O~~

fone. STK vče:ně nového stanovení jeho ;:::ofilu.

V rá:,ci zpracováni objednávky periodik na rok 1990 b ~

provedena koordinace d~ziderát mezi :<ninovna8i spolu?-~c ~c~~

na -;;vol-bě zá;c_e.d..ního foe-du vědeck.:. tecXlickýcr. perioe..:..::.. v =e~v

nu b~.m.Prahy. Probíha e s;olu~r&ce s IT{ Bratislava ~ no E

lizaci vy~lá~~- o CEZL a na optiwalizaci báze dat AJ~.

Da~e o přír~s:~~ a zpracování pr~~árních prawenJ ~fo:Wúac~ p=o

zá~~5dní fond a fond fire~ní literat~y jsou oosaž2na ~e

statistickém pře~ledu 7 čisti 4.

Spolupráce na ?lněaí f~~kce VNO tLI SOD , ~terou ST~ Z~ji3

tove_a s úTZ, prebíhale přípravou mat~~iálů prc 17.za-ed~?~

Rady systému a ~~t~vní účastí na tOilltO zased&ní. Dále ST~

spo pracoval~ ne tvorbě mik~ofi80véao fondu těž~o~cs~~~n-~n ?e

riodik budovaného ve ~I~I a zajištovela primární dokuc2~ty

pro fond VINI:- dle systematizace HO J~SOD.

V roce 1989 pokračovalo zabezpečování spec~ální FL, k~e.rá s?c

běžně neposkytuje, od vybraných světových firem pro p~třeby

firemních analjz, které zpracovával úsek VTEIN. Téměř w3ech

128 firem podle sezn~u z r. 1987 bylo nutno znovu požádat o

za3i~3ní výrošnich zpráv a výrobních programu. Během r. 198~
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bylo získino a knicovn~~~y zpracov~~o celke~ 56 t~tul' t~to speciální
FL od J1 vytypovaných firem. Z tohct~ ?oStu tylo 40 t~tul' předáno

u~TElnu do vlastn~ctví, a 16 titul~ zapujčeno jako dlo~~odobá

výpůjčka. V ~oce 1989 pok~a~ovalo odd. FL v plněhí f~kce VNO
USISPK. Byly plněny úkoly př~jaté ~a 17. a 18. zasedání rady sys
tému a daláí koly vy~l vející z dor-od o dvou3:~a~é s. l~práci

S~ zai. te=-=sovaným'i partnery. V r. 1989 v~e~~ v~·llžilo s:"..lžeb I4SlSPK

pouze 5 čs. u~ivat~lu.

V oblasti z?·~ístt.•pňování p~~:::á::-níc~ inrorma:nícil fondu byla
vedle p:-0.běžné spol pr';ce s~ st;;tními vědec <ými kni::ovn5..':1i v

oblasci VYJžívání fond~ Vq dnech 23. a 24. května 1989 s)ořádina

v Ko~i~íc~ 19. koo:-d~na;ní p~rada 7edoucícn ~racovníkG z oblasti
31užeb ~tenářůrn st';; tnícll t,: c.c.c~ :-:~' -::1 a v;(uren:'ch vědec:-::;'ch kniho

VEn. hlavniilli body p~ogrfu~u b~ly: ?~áce s aJd~ovis~3lr-í=i dokumen
ty ve vědeckých '-ni1:.ovnách; Př'Sd.r:=':::<a o státním Vj;zi<U::Jl~m úkolu:

Integrovaný knižni~~o-informe~nÝ systém /IKIS/; Autonet~zovaný

výp1j~ní systém v SVK Košice. V rs=ci úkal~ 9Qcilet se na rO~VQJl

činnosti s~átníc21 vědec:rýcil ~~ic'/'2n se prs;.;::·/. ice cdooru využívá

ní fondl': a:;:~~vně z/če.3t:ril:.r Tl :dar~~ně é. zasedání ko.~.i3-= ?ro dluž
by SK /?rar. / ve cL'1ecn 6.a 7.6. E59, ~te.:'é cj·lo věn,.váno ot§.z-
káro sd tnii1-:: výz:<LUTJléno ú:<ol IKl3, příprav~ a..ltona:izo·/':mého

výpdjčního syscému v ~atic~ s~ov~~s~é a ~~olJpráci v oolasti služeb
~n~iloven v obou re;Jbl~~ách.

Kvsntita:i·Jní -'daje o slu-oáca ?OS;rjCovanýcc uživatel najde
zájemce v= statis:ic~ýcn tao -~áca v ~ásti 4, a to ja~ o službách
výp· j 3ních, tak '8 z;>řís:upňcviní se:cund;rnícn i!1forma::~íci fo~dt';..

Bylo ~s~of~d{no II propaga3~ích výstav'2~ n~vé kni~ní litera
tury do;;lňcv3...'1é de fond'-· S'1.'r;: s ce:":"ový;n ~O::",il 291 v:;·s:2v,:,ných
exponát·J. V ::,ámci :~opága:níci: vjs:avc:k !:é.:'i::.í a:·;so .. :....,-=c~é li

:eratury G~-:o u~~vat-=lUM z;,ř":'s:L.i.~r:~no k ~r2.::;en~~i:Ju 3l:"':':':'Ů 911

r,ov)cn '::ísel 3a.:is;:>:'s.l ne. 1=-_ ':::iEně :;cEd=ý::n výs:av,{ácn v:;branjch
dev':'zových titu ':, ::asop:"sú a oále oJB .óvaz,{-'::' k!:.ilníc:". :J.cv~nek

na 10 vÝstav~áca ve velké st ~ovně. U exte~ních dodavat~lů bylo
průběžně zeji3tov';no knihařsL€ zpracování novýcil pří~Gstk··· k..'"li

~ovních fondů 9':-0 jejich zJřístupnění V'2 sluzbách uživat~lům.

Kniha~sky cylo zpracováno 5 230 svazku periodické a 1 934 neperio

dické literatury.
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V oblasti tvorby a z9~ístupňování sekun~i::-n::c' ::lf=.e.':ních

fondů byly ve spolup~áci 3 úTz vypracovsny cel~em ~ re3~2e v

sys:ému on-line v komb~naci s klasickýc zpÚ30bem zpTacov~í z

bází dat Compendex, CAS, cm, Envi.!·otapes aj. o ceLicovém _ozsahu

683 záznamů, z toho 460 záznamů GOLťťl. Kromě tobo bylo z;:re.CCV3.nO

celkem 19 samostatných ::;trojových re;j,=~tií z V?Jsts'J c7enýč:.... cizí

dat s cel~ov)'m počtem 2539 zBznami3.. Dále ....:;::::.. v;::p.ce._:v.ir:.z, cel~2Iil

36 ~las~c~ých rebe~sí, které obsahovaly 2 ól zizn~_. C~ost

V 10 ;"SIS !!IR vycházela ze z5věrů každorc~nícr.:. za.'>ec.:;:ú ~::.:: 3;: s':é

CiU. V o~·r..zr~u ~.~E9 ~e ~:C~1."'l_O ~J Sofii 12. za.se~iní rta~~:- J':C3 ::: n,
kte':'ého se C5a3:n:.la >:s. '~le~:,a ~ad:- sys:ér.:- 3. p::-ild..n=sli:. -:SJ ·s.

s':e.r..~'v Í,;úo. V le to~mÍ!.1 roce (,yl0 celker.1 :::~r!!.=o áno 'C" oc.e.==-::::lC ao
j,CVTI 1 615 PL se záznamy o čs. 'TVP, včetně 12 ~nf_):..---;;c. ,:::':~~2 zaz

naw c o l~cen~ich. Dále bylo zpracov;no 1 15t ~- s~ zázn--·-, o '[Vp

nečlens~;ch zemí ;,lCVTI. Bylo vyřízeno )50 po':-a::'''vi:.1 na Jc;;ie do

::umó!1tu s:{up:'ny "A" pro '5le::s:<é země l"CV'ťI E. 1,8 poža::a'l:t-2. ':3.

~nstitLlcí na k09~e typu "A". Pro ziO:TIě :~CVTI b'y2.o vfiize-x 54

pože.davkú na ~opie ne~lens_jc~ ze:TIí. Pro 4 ~s.~~:v3.=~le =-:0
z bize dav :.:CymI získáno 7 rešerši /67 dznéé.:.':j a 10 ..tli,,,,-:,,::
~~~běž!1ých re3erdí dostává 11 pro:~11 /~ 134 z5zn~~/.

Funkce VNO ~~SI byla zaj:.štovina v 50 'lac.u s ro:ní3 91~=~ a se

z8věry 12. zasedá.:.lí Rac.:r 2..-L~5I. B~:la vy?ra~ovt:=l? zf'rs'l? c ';:'=osti

-;s. VNO ~1ARSI za rok 1958 pro EO, t. j. G?:7"B S35R a p::-o C.z3 ::>;1'31

zpráva liínohostraT-~ s;)oli.lpráce v r3 ci ::lezls;;,v,: v ~ :VI - --:'-L"tSI.

12. zasedání Rady ~ARSI v Sofii ss z~častnil~ ::s. ~le::ka ~ady

systému, kt':rt tam řednes a ';5. sta;,,:v':",ú:o ;c ;:"d..o;:;2.i'lÝ':: C::-::":"-:1

jednání. tvě koordina~ní porady t~SI s p~a~v~iky ~2.~A = S~

/Praha/ SiO konaly v červnu v ST;< v P~az;? a TI ~:'st.o?e.:.:.l "

v Bra.islavě.

Funkce :·rc 1..,:S byla zajiztována v se lať.. s pl;;nem. - ,~ofi-

iový fond obsahuje celkem 677 m:krofiší /'1 ro~e 1ge9 do~2 02

m~krofi3í/ s magnetopáskový fond obsahuj~ 15 =e?/ v roce L969
došly 2 pásky /Reg~stru I5DS. V tištěné podcbě jsme ood=~l~ časo

pis Ne~s from rSDS, List of ser~al title ~ord atbrewiat~os

Supp1ement 1968, A~tusl~zovanÝ seznam center ~s~S a I~DS -7.50o.4a1

rev~s~ons 1986-1989. Os. ser~álovým publ~kac~ oyl0 př~dě~eno

celkem 2280 ISSN, z toho v r. 1989 142 ISSN.
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Na základě Soubo~ého plánu bibliogra=ií technické lite~atury

byly zp~acovány a předány do OVR v~echny plánované bibliografie.
/viz publi~a~ní činnost/o Byl z~racovin Souborný plán bibliogra
fií na rok 1989, který obdahuje 75 ~itulů. ?ro Souborný katalog
zahraničních knih v syst~matickém US~Oř5d';ní bylo zpracov3.no 2305

záznamu. Koordinační porada se konala , červnu 1989 v SVK ZN Hra
dec Krslové a v prosinci v ST~ v Preze. Stuaovnu uDF nav3tívilo
celkem 804 .l:ivatelů. Bylo vyřízeno 2 180 info~mací '..s:nícn a 3

písemné cib::ograficKé dotazy. Bylo zpr2cováno s.acistické 2et
ření využívsní se~{t..ndárních fondů za rok 1988.

V rámci prov';dění inv 'm tární rev:ze ,{niho'lního fondu STK
v ~ssti fcn~u v5zaných čas~pis~ by~o zprac?váno 8 137 jednotek,
v rá;nci bud.:.vsní mís:ního seznamu nový 'h přírůst~ů b;;10 ;;0 před

cnozím zpracovsní zal02eno 10 984 záznamu. Jako součást přípravy

ff,a t --!riálů ;J:'c PV Ú'IT:::I "Ker-ce ;Jce ochrany knih'Jvních fond·.J. S~í( na
:.éta 1990-1';5 ::. výhled do l'. 1595" byl zp~acován nástin k::mce;Jce

c:-J'an" !!is~orického fondu. V ri::Jc: zabez:;eGov3.ní úkoLl vypl)va
jícíCh pro S~;{ z uzav~~enÝch plánl. spol-'7:ice úVTEI se zahraničními

pa=-tnery byla zaj::.st~na: ?rllběžná výměna ol'iEinil" a mikro:::'áí
primární c:: ':'0 :CU::JED tu s': v demi za.n.ral'iční;ni partne:;: skými organiza
cemi; rea1::::ace sc:rvilenyc~ za.'lral"l::.č:líC:1 cest praco'l:lí:C~ S~K;

věcná náp1~ jednání se zástu~ci zaP~a.~i~ních pa~tnerskjch orga
niza~í, kteří nav~tívili STK v rsmci služebních cest; p:,ůběžně

z~racovávány ~od~lacové rrat~Tiály pro jednání se zah:'en:~ní~

p~:nerJ prc vedení STK a UvriI.
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3. Státní technická knihovna v r. 1990

Státní technická knihovna plnila v průběhu roku 1990
úkoly vyplývající z její funkce veřejné specializované knihovny,
a to v mimořádně složitých podmínkách, daných nedo=e3ením
z~kladních otázek organizace systému vědeckých, technických a

ekonomických informací, ale předevsím cfironickou insolventností
UvTEI ja~o organizace podřízené SKV~rtI /v průběhu roku zru3ené/.

Společensko-politické a ekonomické změny vyvolaly dopad
na ~innost všech podřízených o~ganizací bývalé SKV=RI

/omezení prostředků na řízení vědeckotechnického rozvoje, lineár
ní roz9is rozpočtových o~ezení, neja3nosti a nedůslednosti při

ře3ení finančního zabezpečení činnosti včetně nedořeaené deli
mitace STK/.

Xové společensko-politic~é a ekonomické po~~nky vyvolaly

řadu změn i v oblasti program~ RVT, ve vzta:lU UvT~I k wezinárod
ním specializovaným infor@8čnÍill systémům apod. /či~ost někte

rých L1SI3 byla v pruběhu rOKU utlwnena/.

Nedostatek finančních pro8tředk~ na provez a především na
nákup literatury se proi:".ítl do :':i:1l10sti kr:.i::ovny jak po stránce
kvar.titativní tak po stránce kvalitativní. Vyrazný~ důsledkem

bylo zejména uzavření knihovr.y ~ro veřejnost v ?r{zdninových
měsících /s velmi negativním oblasem u uŽivatelů/o

Pracovr.í kapacita {seků, jejíchž činnost byla dočasně ome

zena /nap~. v lince z~raccváníl byla využita na jiných praco

vistích /např. revize/ a pro zaji;tění neztytných funkcí i po
dobu dočasného omezení provozu.

Přes uvedené problémy, zejis"ila STK pods.atnou část poža

dovaných služeb a pfi stou.pila lce zpr:Jvozněllí sítě ;>ersonálních
;Jočítaču. Ve vsech odborech /tvorba fondu, vJ"už.::.·,:';ní fondu,
sekundární a speciální fondy, ~irenmí lite~atura/ i ve sp~ivní

a ekc~orr~oké oblasti byly učiněny konk~étní kr~ky ~ rea:izaci

automatizovaného informa~ního systému STK /zvlá3tě tvorba bází

datl.
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Oblas~ tvorby primárních ~nformačních fondů

Byly zpracovány ~~ze nové koncepce tvorby základního foneu
STK včetně návrhu zpracování nového profilu a te~atického

plénu doplňování na základě nové charakteristiky celkové
s;clečenské f~~ce ~ j~daotlivjch konxrétních ~kol~, které
se budou na základě ,cnihovního fondu STi< v bt.:doucnosti ;Jlni t.
V rSffici zpracovsní objednávky periodik z deviz~vé oblasti

na rok 1991 protěnla koordinace deziderát mezi kninovna::i
s~olupracujíci~~ na tvorbě základního fondu věd~c~otech

nických periodik ~ re~ionu města Prahy.
Plnění tohoto a ~i31edujícícn dvou dalsích úkolu tvorby fondů

oylo běhe~ rok~ ~egativně ovlivňováno platetní nesc~opností

CvTBI. ?ok12sl ?~ír:stek E.nih náku?e~ a ~ezinárow1í výměnou,

což se projevilo zej~éna drasticxým snížením přírůstku s~ipt.

Cel,ový počet p~~r~stku byl vyrovnáván povinnými výtisky a dary.
Z uvedených duvodu vzniklé nerovnoměrnosti v ?~ísunu nových

pří::.-:5.st:ců negat~vně ovlivnil:;' průb6h zpracovéní přírůstku.

Data o přírůstk~ e. zpracov~ní fend; jSOJ obsaiena ve s~atistic

kém přehledu v =ás~i 4.
Vzhledem;': nevyjasněné situaci v oblas~i :;Jez:;.nároc.::lcll in

forr;]ačních sys~é::i;J. p::-ovozovan~;ch v rámci ;,:SVTI /lhz navrhla,

aby uvTEI z ~ISO= vystoup~lo, konečné řesení nebylo ozni~eno/,

p::-obíhele činnost /dříve uváděn' .jako ::innost v rá::.ci ~ISCD

v :elesické:r: reži::1u/, v ricci dvoustranné s?olup::-áce S'I'~ s
VINITI, a to pros:řectnictvímmezináro~.í výměny publikací
/vjměna periodik z devizové oblasti na mik::-of~~ich/ á =ezi

národd ',', :";:.:':.:':--.i výp:jční služby /ope.třoviní k'J9ií z fon
du těžko dos~u~nj~h dokwnentů Vli'TI'I/.
V r~mci generálni ~~ventirní ~ev~ze bylo z~racováno:

Fond v~=ar-ýcr. 3aso~isů:

Fond L'1ih:

8 967 fyz. j=C:.otek
1 250 fyz. jew10tek

Byla z~nsJena oosah'Jvá prověrka a vyřazování s~ri9t, v rioci
které bylo z evi~ence vyřazeno: SOO fyz. je~~otek.

" -
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Úkoly vyplývající z dvous:rann~ mez:"ns,::·o::ní ::;p::i~;Jr'; e byly

pln~ny v rámci pracovních ~~ol' ?H~ a týkají se zejDéne mezinsr0~

ní výměny publikací, příp. mezinárodní meziknihovní s:užby.

Otázka mnohostranné s~olup:sce zůstala zatím nevyjasněná a
také v Každém mezinárodní~ informa~ním systému prob~hala j~ak.

Zatímco systémy LlSIS NIR a ;JARSI fWlgovaly podle pl;::lu pr3c~

na r. 1990 až do konce ro~ , byla s?olupráce v sJst~ LSIS?K
přerušena po 1. pololetí. novněl v systému I:;7 ..,~,I, ..:\..._ l:.,:'LV :l

byla s;olupráce v r. 1990 p~e~ hana, vzhledem ~ to~u, že sovětsks

strana nereagovala na objeenivkJ překlad~, zaslané 'eště v p~ů~ě~

L pololetí.

Oblast zpřístupňovsní prirr.::l:cnic;-, ~fo:'·ma";nícl1 fonci-:

Plněni úkolů v roce 1990 bylo vjrazně ~vliněno uzavře~ím

knihovny pro veřejnost v l~:~ích měsících, kdy služ' y ~tenářlm

nebyly prov~zovány. Nedostatek finančních pr02tředk~ se projevil
na činnosti referitu W,NS a ~:..žní vazby /tyto služby byly silně

omezen:/. Ve dnech 16. e 17.10. 1990 cylu v ~T~ Praha uspořÉdina

20. koordinaění porada ved::u_ícb ;Jracovník~ z ob~as::" s:uieb
~tená=-~ s~itníc~ technic~j~n a vybranýcn vědeckých ~:"~O/e~.

Hlavní:.:i bociy .Jrogramu bj-ly ot::lzky ochrany <;:n:"Í1l.v!'.íc:: fond::i.
c:"r:!l.;_e~~í výp-}jčci služb:: a p::.cených sl ::eb v rl:r::..c~v,-_';'ch.

Informační činnost o jJ~:"wár!líc:J fonclec:, s. .;:u;:'cách ST;;: -:; ~etně

poskytov::lní poradensxe služby ~=ivate1{~ na pracovistícn
s~l.<dov!lJ, :<atalog', :"nfcl-~:,a:::,.í 32.užbJ, ::-lez:"knihcvr:ích sl žeb
a pujčovny b~'la zaji,jtOviné f:)!'=ou o.:obních, t.-;l;fcc:"c;-;ých a

;.íseI:lIljch inf:l.::-mací. Byle ;-:;:=:~J:n tc ce1ke!1 23 750 :'r~'o:-r::aci.

V rSnJci v}uky infor:čia::"~y 3t=-=~o.:~ol.sk~ich e v~'s::ko",,:-':j1s;"'J:ch

stude!l:a b~110 v STi{ vyž~cii!lo a ...::=i.:utečněno e exkurz' o ceL(ov~;n

po':;tu 2C5 ~3astnílc-::. Kventi :a:ivr;í ::'cieje o ·:'\.~::b{ cr.. .... ::;st':yto"Jan::ci1

u=:"vete1ům, najce z~jerr.ce ,s sta"is~ick;ch tebu:~3c~ v čsst:. 4.
Bj'lo us~ořiciino E v).stave:< ;J,.;bl::":-<ací, při nicl~ž bylo v::rstav~no

524 nov:icÍ1 knižnícn ti tt;.lů. :<:Jr=ou z<!zno.!Ilu bylo ph;C.~n~ 124
požo.dav~ů n~ 107 titulů. Fři p~~dběž~ci výstavce as~pis~ ve
velké s:ucovně tylo vys:ave::c celken é24 n8vých čísel ~~s09is~.

Knihařs~~ bylo zpracovbno J 15G svazků pe_ ijdické a 5~J sva~ků

neperio~ické literatury.
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o last tvcrby a ~?ří3:~;>~~vání 3e ~~dirních a sp~c:ilrric~

f::Jndů

STl zqjišEovala c IQd

- S' tome-ó:':;cvcné ·,st:-'?d..'1í ev:dence ?:-:. :"edů

~e~~.~!ova ~ z fistJ~~ v1ní b~zí ~e: ·:s f~d~icr' ~vi~encí a~to

z::::=.~~=c.V3..::.}~ zpracovfni.n jedno~.s:':J·J;~i1 !·e",;c~...jí a p03.-<:yf;o7Éníiil

p_:::'oěžnjcl', .:-eš,=r~í /p::.,:f:'li.;/ pod:'..·= ::a.:i_í j.,d..'10;;2.'.lJjch ::iva

t~lu. ZajL;~ovala ?'::~'".í ':"kol'~ ·i:;;J:".:73.~i:::::~n ~ fm.(ce vy:51"!ně

::~::o náY:;č.!:!ít.o or,;~n~ a .. -?Z:'!!.1.:.":) :n::: ... :'r:_ ': ".._ .';ího 3JS ~éI:lU

v§aec·'otec·,.nickýc: ;>,'"..Le. - _ In:er:,~_';~' ...:er ;·lod. Ve s'o ..:;>r~ci s

~':'Z bylo V::?_3.~0v:;no .::el~e;1 6 re~-=r..;::: v 3Y 3téf.1u on-line v :.cou:

b~::aci s ~1e.3ic:{ýf.1 zpt:sobe:;; z.~·re.::cv:in::: o csl:covém rozse!::.:.l

787 zizn~":::::, z tc:~o 2C3 z3znar.;l;. Gol~;n. i<ro.ně toho bylo zp.laco

v[.!'..o celke_ 19 s~:o ';stIlých strojo'J)c:: re.:erdí z vY3:a'Jov";"''1:ich

bizí dat ~ ce:'..:Covj:;; ;o~tem 1 446 zsznao •• Dile bylo vy?recováno

2 kla..iic:cjc::J re3ersí, které obse.:-.::·.'e._y 1 979 zázne.f.1 tl.

C:":most V:. :":SI...J-EI~ ;::-:)::::::2.12. 'J s: .;:'..e.:....; se z§.v~ry zasec.iní

Eteč.~· 3Y3té='",.i: v bř:.::~,; 1590 se ::~n=-:~ ~i ~ .... - ge.:;t:i 1). zese::iiní

rtE-Cl ~lrSIS-::-:2, ~i;e:--é:-_o se ::~est;t::":!.~ ~l~::.k2. ~e.c.y z:.:; _' ::ému za

'::':?R a 9~'Oť.!::!.,=sla 'Ca:::: ~s. 3~:;""Jvis:-(o. -l :'oc~ 1990 tylo z;>ra~ováno

a odeslin ~~ :~rTI 1 216 FL se zázna~y o ~s. VV?, v;etně 23

:::'!J.':~·'::J··.;níc::' zizn=.m.l ~ lice!lcíc:;. D§.le C:i2.o z,;recov:fno 1 055 PL

se záznE..J-:'.:'; C VYP ce:;:!.er: s.ých zem :.:CVTI. B~·lo v:rfízeno 131 po

že::e.vků ne.. ~:)pie do~.ur.e:lúi sY-LliJin:' "A" pr~ :::lensť:é země :':CVTI a

92 po=ed9.v~~ ::s. ~!!.s:::..:cí na. ~c)~e Y?ů "á". Cel~em 11 ~~:")a

t':!l:: ;>r;;,:e.žn)ch rejer.::: c.~s:s.l~ 14 ::;r:)':'.-·'· /3 253 ZáZ;:H:''::-'~/.

?=kce VNC :.:'.A.RSI o~·le. zs.jiátován3. '] S' .•1aC:Ll :; ro':ní:n 9line::J

a se zivěry 13. ze.sec.i!!í ::tsň::; :;:'~..:~SI. CiO sys~~'mLl bylo zasli-

UGi 215 novjch PL /48 STi<, lé4 ;.f!0 ~~, 13 SlTL</ a 1.::4 zr.lěr:cv;;ch

PL /40 STL, 25 CR, 9 Sl~L</. 14. zeseciní rtady uillrtSI v Brat:.s

levě se z~častnil člen Ra y systému za CSFR, kterj taw ::;řed

nesl čs. s~e.ncvis~o k jed.."otl~vj::J C c~ jednání. Koordina~ní

p rada ~JlqsI s pra~ov~íky r~ CR a Sl~K se ~onala v březnu 1990.

K~ váem ~..Gl~ daným ~CVTI byly vy?racovsny zprávy nebo připo

mínky a v~~chny úkoly byly splněny.
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Funkce NC ISDS CSFR byla zaJ:l.stovsna v sOllla,ou s fl :;nern.
Mikrofišový fond obsahuje celkem 781 illikrof~3í /v roce 1990 došlo
104 mikrofiší/. Magnetopáskový fond obsahuje 20 mg9 /v roce 1990

došly 3 pásky/ s Registrem ISDS. V souvislosti s v~dán~ ČSN

010167 o ISSN probihá na základě jedniní s vydavat~ls~ organi
zacemi v CSFR celková prověrka přidělených 1SS1'. V roce S~O

bylo přiděl~no 361 ISSN.
S MC ISDS byly konzultovány ot~zky automa~izace národní a 5"ndy
ISDS a jejího využívání. Na naši žádost zaslalo ~C 13DS b:oky
5 COO čísel ISSN pro čs. agendu. Zástupce N~r. středisk IS~S se
zúčastnil jednání s ~ CR, týkajícího se registrace pe~~c:k v
~R. Na základě Soucorného plánu bibliografií tschn~cké l~"~~atury

byly zpracovány a GlR přcdiny v~ec:LnY pl~ncva~~ bitliogré=:e.
/viz část 5 této z~rávy~

Ostřední doklli~enta:ní fond byl rozšířen o 31 663 zfzn~~l_ Jo {střed

ní kartoté;';y rešeréí bylo založeno celkem 4 762 záz.namů. V l;erven
ci bylo zahájeno ukládiní záznamů o vypracovaných resersíca z SVK,

STK a dalších inst:tucí na PC. Soubor bude zahrnovat ob-ooi posled
ních deseti let. K 31.12. bylo uloženo 3 172 zázna~1. St~~vnu

uDP navš:ívilo celke~ 710 uživatelů. Bylo vyřízeno 2 153 ~s:níc~

a telefonických dotazů. Byla provedena anal:]z::l " ocsa'l-:lvá p:-ověr-

ka materiálů a bulletinů vybraných odvětvových ~ s;ecial~z~vanýcn

informačních systém~.

Oblast firemní litsratury

V r. 1990 pokračovalo plnění f~kce VNO pro CSPR a to p=Ecev~ín

v 1. pololetí. Vzhledem ~ ~in:málníxil zájmu ~s. už~vatel~ o
~SIS?K a p:-o nekva:itaí plnění služeb se strany b~zového i ~lav

ního orgánu. systému bylo plnění funkce ViW ve 2. pclolet~ ;lřeru

šeno. V r. 1990 využily služeb ~SISPK celke~ 3 u~iwatHlé z CO?R.
Kvantitativní úc.aje o činnos~i v oblasti fi::-e:r:.ní l~t"re.\;~ jsou

obsaženy v tabul~ácn v č.4.

V ziří 1990 byla us;ořádána výstava odborných :asopisů z S2J1
zprostředkovaná fi=:.ou TECHťTIC INFG:·jJli,'l'ION i\(jLl1. V~stava !těla

velký ohlas mezi technic~ou veřejností. C=lkem bylo vysta.eno
150 titulů velmi h~dnotnÝch nejnovějších technických časo?isů.

Výstavu navstívilo cca 200 zájemcu.
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V r. 1990 pokračovala rev~ze fona~ PL z nledis~ ktůálnosti

i 3 ohledem na přeplněnosc sklaůu v některých :e,matech. Z :fon
du se vyřazují publikace zast~alé a málo hodn_~~, o které již

není mezi čtenáři zájem.
V dubnu byl ve studovně FL instalován kopírov:::.'e.f: přístroj, který
je využíván čtenáři k přím~mu kopírov;'ní, dile !ce kopirov=iní
na fakt~~u i pro ~nterní záležitosti STK.

Oblast metodiky a výzkumu

?ro pří92'avu výstavb:/ tyl vypracován a vedení:n uVT;';I scnv':len
redc:k.: vaný stavební prograrr:, Z~!luj::ci mj. r·,"p~ grefii a e~ono

;;:icl~ý útva:' /zabezpečující provez ;cl.ib-o'lny/. Vec.€ní UvT:é:I resig
novalo na přípravu obje~tu pro další složky Jv~:I. S invéstors~ýffi

::'-';v;:rem FUv o:yl uc.ržovin pracovr.í st/k prúběžně. Inves;;orský t.:.tvar

předal url pod:':lady pro soutěž o nové obj-:;~ové a dispoziční ře::;ení

o~jektů CVl. Ve 4. čtvrtletí byly ~olektivem ar~n. Sourka vypre.

c~vány J ~lté~na~ivy studie ncvéco objemové~o e u~banistického

řei3ení objE:~tu: po erci':itekton,:"c6:é ::;tránce v:{~!~. ují CHA v:;echny

tři, po tec~~elozick~ s~r3nce /Cis)ozice ~rovoz~ byla dána před

nost elternativě č. 1.
I v debě současnéno rozpe:'t.: st2'!a~icí S::'..l3:.8:J~· VT:::I b::ly

p~ecovr..íkUm odborných knihcvc;n e v3e:n dalsí:n žae:a:elůrn 90S:':y

tov?ny pon~.é.:y, kanz.:l tace a i:J.fo!>!I.=.ce / 313 :;:cm:~.ltací v r. 1590/.
?odstatn~ se zvj~il počet konzultací zaměřenýc~ ne proble~atiku

"r,l::e.z:viní liteye.:LL:'jr z fanc.ů a nE.~:}.:3dclní s vy~z2nou l:.t&;;.:"aturou.

uča2t pre~ovníků S'I1f: 7 ~{omi~ícr:, ~ede.:,:č:lícn E. ~!icvr!íc::. red.É.ch

cyla roz~ířena o ~římou účast v r~dakční radě ~s~pisu I 91 a o
~8ast v komisích a pracovních s~u inách iniciad.v v oblas;i

S;(V-l'~I /ISIPOK/ a n:i:listerstva ;cLtltu:y res? N~r-cdní ;rr,.i.r,ovny.

Byla zejištcvsna s;olu~~sce na orsar-~~~ci ~ či37:~buci ~žnícn

éarů z Nadace Charty 77 pro uživatcl~ v ~R a př:-oo z?-jištována
éistr~b~ce ~nih mezi odborn~ kni~ov~y v Praze. ~ rá~ci rez~íření

meziknihovních služeb byly zpracoviny a aplik~v2ny n~vé zisady

;oskytováni služeb v kontextu s prcvozem mikro:Lsové l~nk~.

Činnost na nor~otvorr-ém úseku v dané oblasti bylla zab2zpečována

pr~běžně a bez omezení se strany SrK. Knihovna 8€ iniciativně

zapoj Ua do projednávání n:ivrhu zá;Cona CNR o ne;:)eriodických

publikacích /problematika ?ovinného výtisku zv ~ firemní litera
tury/ a zákona o kultuře /negativní stanovisko ~ návrhu/.
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Na 2. pololetí 1990 bylo připravováno setkání prec~vní~ in

fo~~e~~ích středisek a k~hoven na téma přímých obc~odních

vz tah' s_o zahraničními partnery v oblasti získsvání i.n.:'ormllč

nícn prameil\l. Akce nebyla ::'onána v dúslpd...<u nevyj5.sněné ekono

mické situace. V d~sled...~u nevyjasněaé koncepce a c~g~izace sous

tav] -r::'?I nebyla o-:\"anizov:ina ani pL~nO-Jan5 akce ze.:::ě:_ná na

a?l:~sci zisad metodické čiv~osti, zpracovaných v ~. 1~69.

A;C~:vní s;JoluprÉce byla zajiiítována při přípravě ;oci:ÚE.o} pro

jedni~í CNR o proh emetice oDborných knihoven.

Pl_ě~í ~kolu postu?ně rea::zovat vÝsled...~y DO 06 A :cTz:izace

výp:jČ::.íCG proces;;' v kni~lOv:lách sO p 13-334-807 v Po(',....' ... nkácb STK

těs~~ 30~visí s ;03: ?nj~ zp=ovoz~oviní~ sítě PC v 3r~. ~a D 06
nav~:~je pfedev§im interaktivni verze evidence u~iva;eld STK,

uvede~i do provezu k 2.1. 1991 pro typ uživat~le exte~rí indi?i

duálni ItlP 1/. Subsystém, resp2ktujici catovou a :un~ční an~ ýzu

provedenou v rimci DO 06, byl nep~ogr~~ován v jazyce ~urbo-Pascal

s vJu·~itÍL'1 proc.t.:;<;t Novel 2.15 B-Trieve tak, aby :::c~l oJ't oe. ?o
~á:ku používán v cultirežinu.

I ?o~ín~ic~ S~X nelze využit ~e~eni autor~t~::cv~~ého vý

p::',::3n::::-.o systimu ná bizi s~-stérnu m.icro C:US/ISIS, fO ži:é v Ná

roCr.~ ::::l:J·,ovně s v:;uz:;.tí:: vj.sledkll Du 06 S~K. Z to!"~oto dG-vod

se s:~ ~oznodla ?~- vlas:~í řeóeni, kte~~ je v~ai- zi· ~5:é ne

dos:a~~č_é pro~rav~to~s~~ ~a~acitě. Re6eni se předpo~15di v r.

1991.
;:;:?: s~ o~it:l:ůje při Z?~oV:Jzňov5ní si~ě PC ne 2 ~=ěry:

e.) ·;ytl~ití s:J5~ému LA-A?:L'::X v sítove verzi, dodané .:Je.~c

kOIer:ní DES s ~~d5Vko ,

b) ~vcrtu vla~t~i~G aplik 3~íhc soft~are.

SJsté~ De.t~flp.A, u=ožňuji í vyu~iti v ~~l:irežirr.~, j~ ~ro své

vle.s.~cs~i použivi~ pro e. túma~izaci úloh, které nevy=ac~ji oiaw

~it~ ~efe~i spEc~f~c~jch ~ni~cv~~ckých ~ožadavk~. ?:E~~pně by

Data:-:Lx nesazen 'i o?sled..ljícicn ~lohácn r'2s;:. su":: :~-s:;émsch:

- ~s:f~dni evidence bibliografií a re~er9í

vya~~né úlohy fi~emni litera~ury: evidence fi~em Ipe~:neru/,

evi~ence přir~stk' FL s vyu~itím č~rového k6du pro identifikaci

evic.ovaných j"d....'"l:::ek, slovnik :.;DT pro věcné za':::-ídění evido

vacýcn jednotek, seznam časopisu pro výstavu fy Techr.• Inf. Koln

ce.~abáze nac.ace fy Volkswagen

databáze pro evidenci partner~ meziná~odni výměny půblikaci
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čatabáze p~o obsahovou prověrku fondu uTK
- databáze časop~s" objednaných v sn: na r. 1991

/vydána formou publ~kace ÚVTEI/
- operativní evidence a s12dJvsní ?lnění úkolů STK
- telefonní seznam.

Př~?ravuje se evidence přír~s~ku zskladního fondu STK s vyu
ž~tím čárovéno kódu 9~o jednoznačnou ~d~n~if~kaci kn~hovních

jednotek s využitím pro automat~zovEr.j vj?~j~ní systém.

Vlastní apl~ka8ní 9_ogrern byl zp~acov~n pro evidenc~ u=ivatelů

STK s vyu~ití::I čt2r:.iřs;rýca průkaz'-' 3 3srovým k6dem /zavedeno

do prov~zu 2.1. 1991/. Ve 890Iu?;'~ci s ~VC VUT Brno je zpraco
váv~n ~~ogre~ p_o _in~u zpra:ov~ni z~.:lať~i~o fondu ~~X /a~v~z~

ce, jmenná a věcns katElogizace/. S~s:ém j~ v 3)U~aSn~ dob~

t':s';ov~;n na reélnýc:"l d9.t2C! • Využí'JS ;'~8:;ojen:: 3 i;olytemat~ckým

str~;c . u::. :.ve,njli:. Íl2s1ifs::l' pro pOl.Oaclto:,:a:~c:':Ju inrlexaci čof.:u:;;ent,l,

slovníky "1'0 k'dov3.Ilé úd.aje, ře.zení ;-:::le Č,Sii a cie.l::í speciSlní
fun~ce. 5:'stéTi1 r.e~í z3.~ím ~oll:::i te::'nj -, sí~ov-á 'le:.... 3:... ?~evod

n~ siE se p~~~;ok:"riá v ~~~b§~u r. l~gl.

Vlastní s..Jl:'~s."':::í ?_"').::re..-:1 ;11"(. at.4.:~r.:e.::'Z~·)9..~~0·~ ·~:sG~;'ed..;:' evidenci

p~e~la~~ v~e~n~ .:J.17erZ9 ~J ~ ?o~it~~e _C 1055 ~ C:Z: V sou~es

ná době j; ze~~j~n -:c~Jeb~~ )~OVOZ na ?C v 51!.

V d'';'-:;le''::(J. i:':"z.:-.:.:::c:: ._:.t::3:í ~lT31 :leb~:::'o mo~c~ pCl~rc..~ava-.; ve

ve~:'f:-kac=- e. ~;>r:;'1.'~~!: s: .OQ::<: =etros_';'=:.(::"J:líc~.;. -.::ázi dat na

~.o:í~a~i ~C 1C55, _:o:-í:':?C.)~:1 II r.1in...:.:,.;~:: 2.eJ;ec:: ~et':Jdoll OCR.

!"'je_.o:!lQS~ s::!;3::e.vné ~:.-{ce s ~~~:.t~ ":)ize::::: ::~~zí ztrátou. info~:r.ací.

Pod~i~ovJ ~~al tecnn~8ké~a roz~a~i by~ 30~v~le na z~klaeě

-J.dOVllí :;).:c::r::.r:t.;.::-, :-:::L'1ané dne 28.2. 1990. ~0l:: b:;ly řesen... ve
čty~:ch otlavt~cn:

1. S!Jec~fi~8.ce fwúce ST--, je~:: v~z'::::' ::3. =-,-,I')~':r.a;t:í a knin8V
n:"c~"Ju Z~r: c.c:..L1u.

2. Sta'1J7ení ;':c.::cepce e. p~'ofilu S'r';( e. s:a::OV':l,-,l zásad úéelnÉ
~8::I'einace tvorby a 'lJ..<:'ívání i:1:o,·:'.2. ',:.'::c;~ :ond:;.

J. Ochrana fond~ ST;(.

4. vývoj e. ověřováni t,"c!:n810g~c~ÝC;1 a r:.:?:'ma .ivníc!l pr03tř"dků

~~O z3ji3t~ní fun~cí STK s využitíc sítě PC.
Kontrolní dny ~~olu proběn1y 31.5. a 29.9. 1990. Průběžná opo
nentura byla konána dne 28.12. 1990. Posoůdi1a d03Ud zpracované
pOď(lady a výstupy v:§ech i:tyř okruhu /viz zápis z této opo-
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n~ntury/ a k~nstaLovala. že vzhledem k omezení r0Zpoč

tovjch částek v r. 1990 byl na řesení úkolu ~erpán pouze

mzdový fond a to v omezeném rozsahu. Předpokl~dá se po~a

čování v ře'ení úkolů v nových podmínk~ch podl~ vjsledků

delimitačního jednéní.
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o nulová hodnota vykazovaného ~azatele

ukaza:el se nesleduje

Z úsporných důvod' jsou ve stat~st~ckém přenledu umístěny

'tabulky ?sené na3íř na konci mat~r~álu. Jedná se o tyto
tabulky č.: 4.1.1

4.1.3.
4.1.4.
4.2.3.
4.4.6.
":'.E:
Ll • 1 ~ ': •

4.1.2. ?~~~ůstek ~ 2tav fondu n- ~i~ro_raf~ckÝch ~Édiích

Stav ~í~ůstek Úbyte:,r Stav Přírůstek Stav
:i. 988 1989 19ó9 1'789 1990 1990

M~:<:rokopie

neperiodik 16 908 73 O 16 981 165 17 146
lI:'k!":Jfiše
periodik 1.33 582 12 955 O 146 537 26 148 172 685
Mik~o"'iše

"(SIS n: 5': 936 -, 000 30 ES8 31 048 4 200 35 248I

Celkem 205 426 20 028 JO 888 194 566 27 513 225 079

4.1.5. Cel:-'::vý ~G'Z2a.:: ořír~stků " s~av fonc.u

Stav 1988 •.•...•..•..•••••.......•.•......•••
Přírůstek ~989 .•.•..•.•.••...•...••.•••••••••
Obytek 1589 .
Stav na ~c~ci ro~u 1989 •••.•.......••••••••••
:?í'ír0.ste;;: 1990 ••....••••••...•.....••••••••••
Obytek 19S0 •.••••...•.••••••..••.••••••••••••
Stav na ko~ci ro~:u ::;'90 .•....•...•..•.•....••

184 609
. 57 710

53 625
788 694

E4 301
22 341

1 833 758
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4.1.6. Stav fondu v příručních kn~hovnách

19 9 1990

9 642

27 4E4} 38 254

12 9 5 26 148

5S' • 617

35 348

é2 é6

l. o
./

5 6

"2 3

4 4

'J 52

-4 13
&- 83

12) 123

Neperiodic~á literatura

Velká s;uuovna - kn~nJ •••••••••••••...•.•

- skripta .

- výstava novinek ••.••••••

Periodika

Velká studovna - volně p~ístu~ný fond

/počet vyložených titulů/

- vý_tevr.a nových ~ísel

vy =aných titulů /po~et

j~dnotlivých čísel/•.••••

- počet ~ikrofi3í periodik

z toho:

přír··stek •...•...•••••••

- počet mik~o~rafic~J zpra

covanjch titulů per~odik

z toho: z fondu STK ••••••

CKD ••••••
VORž .•.••
veK •••••
vCZv •••••
""lýC!! do::!lov.

=elezá~ny

Bulharsko

Polsko •••

SSSR •••••

studovna referstových publ~kací -

- ref. časopisu /titulů/.

3 J~l

621

8]3

1 525

3 508

851

524

1 527
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4.1.7. Služební fondy

Sekretariát ústředního ředitele •••••••••••

Osek kádrové a personální p~áce •••••••••••

Osek VÝZKumU a výstavby soustavy VT~I••••••

Osek technických a ekono~~ckých informací ••

Osek ~střední tecnnické zá~ladny ••.•.•••••

Státní technic~á kn~hovna ••••••....•.•••••

Osek ekonomický •••••••••••••.•••••••••••••

Osek vydavatelství a rep~ografie ••••••••••

Střed~sko francouzské do~umcntace •••••••••

Odbor mezinárodní s90l~~T5ce •••••.•••...••

In ;;erkamera ••.•••••...••...............•.•

Cen~rum ~nformat. vzděláv~ní•••••••.•••••••

rte ferenční středi sko ...•••••••.•.•••....•••

Odbor organizace a řízení ••••••••••••••••••

Služební fondy celkem•••••..••••.••••••••••.

1989
10

7
3 153
2 197

286
2 015

80
78
26

8

7 860

1990
24

783
J 438
1 617

50
128

7

7
26
94
10

6 184

4.2. nozbor skladby přír~s:ků

4.2.1. Skladba ořir~st~~.neoer~od~~kéa seriálo7é literat~y

oodle oůvcdu a zp~sobu nabytí

1989

?ov.v~:t. Nikt..:.p Dary Výměna Celkem Procenta

CSSR 2 639 3 586 512 O 6 737 51,7
SSSR C 361 O 1 429 1 790 13,7
bývalé
soc.st;ity O 420 O .+57 éb7 6,7
osta':;ní
státy O 483 2 3 126 3 611 27,7

Celkem 2 639 4 850 514 5 012 13 015 100
Procenta 20,2 37,2 3,9 38,5 100
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1990

Pov.výt. Nakup Dary Výměna Ce lke;n Procenta
OSFR 5 152 1 190 8J3 O 7 175 55,5
SSSR O 515 O 1 429 1944 15,0
b,y:valé
soc.státy O 218 O 340 558 4,3
ostatní
státy O 764 70 2 406 3 240 25,0

Celkem 5 152 2 687 903 4 175 12 9 7 100,0
Procenta 39,8 20,8 6,9 32,3 100,0

4.2.2. Skladba Dřírůstků titulů fonc~ fire~í lite~tury

~odle Důvodu a z~ůsobu nabytí IDo~et titulůj

1989
Přímá akvizice Výměna

OSSR 2 347 O
bývalé
soc.státy 284 117
ostatní
státy 14 199 150

Cell\;em 16 óJO 267
Procenta 97,60 1,55

Dary Celkem Procenta
128 2 475 14, J5

O 401 2,JJ

18 14 J67 8J,32

146 17 24J 100,00
0,85 100,00

1990
Přímá akvizice V:iměna Dar:; Celkem Procenta

OSFR 2 002 O O 2 002 13,1
bývalé
soc.státy 600 97 2 699 4,6
ostatní
státy II 893 474 186 12 553 82,3

Celkem 14 495 571 188 15 254 100,0
Procenta 95,0 3,8 1,2 100,0
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4.3. Se&:unc.9.rní f;:mdy - rozsah

4.3.1- i{ate1ogy zs.kladního fondu:

Stav Přírůst. Stav Přírůst. Stav
1988 1989 1989 1990 1990

Kn:'hy:
Hlavní 125 654 14 594 740 248 12 957 753 205
Jmenný 128 432 14 628 743 060 12 739 755 799
Předměto-

vý 418 326 4 064 422 390 3 149 425 539
Systema-
tický 644 437 13 978 658 415 10 079 668 494

Caso?isy:
Hlavní 285 229 II 982 297 211 6 503 J03 714
Místní 175 635 6 650 182 485 3 649 186 134
Cten.abec. 145 568 4 206 149 774 2 414 152 188
Cten.syst. 17 558 580 18 538 J80 18 918

Celkem 3 Hl 439 70 682 3 212 121 51 770 3 263 891

Stav 1988 .••.••••.•••••••.•.••••••••••••••••••••
Přírastek 1989 ...........................••...••

Úbytek 1989 •.•••••••.••••.•••••••••••••••...••••
Stav 1589 ••••••••••.•.••..•••••..•...•••••••••••
Přírůstek 1990 ••••••.••••••.•.•...••••••••••.•••
tJbytck 1990 •••..................•.••...•.••••.•.

Sta.v 1990 •..•••••..•....••..••...•...•.•.•.••.••

111 889
9 942

19 253
102 578

9 260
O

111 838
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4.3.3. Dokumentační kartotéky

Stav Přírůst. Stav Přírůst. Stav
1988 1989 1989 1990 ::'9~O

Ostřed.dokument.
fond:
Kartotéka
čs.zázn. 783 808 59 930 84J 738 31 68) 575 ':21

llstřed.karto t.
reš. 90 231 911 92 142 4 762 96 <;r4

Celkem 874 039 61 841 935 880 36 445 572 ;25

4.3.4. llstřední evidence na mg nosičích

Stav
1988

Přírl:st.

1989
Stav
1989

Přír-::st.

1990
ta.

:'990

Cs.výzk.
35'1zprávy 68 3 120 71 ql 2 240

Zázn.o zahr.
cqstách 126 695 6 2(0 133 095 3 500
P~ek1e.dy 183 134 6 299 189 43J 3 526

"Qstř. evid.
celkem 378 380 15 619 393 999 9 266

73 711

36 535
192 959

'* J 2" 55
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4.4. Poskytované služby
4.4.1 Skladba v~oůjček ze zekladního fondu

Oso bní prezenční •••••••••••••••••••.••••.•
Oso bní absenční •..•••••••.•............•••
Meziknihovní ••••.•.............•••..•.•.••
Do zahraničí ••••••••.••.•••...•••.••••••••
Interní ~rátk~dcbé ••••••••..•..•..•..•••••
Interní dlouhcdobé •.••...•...••••.•••••.••
Interní ci"ku1ace periodik ••••••••••••••••
Periodika ;"0 p~í~u~ní fondy .

Rep~ogratic~Jmi slu~bami ........••....••••

1989 1990

140 954 160 611
60 659 65 186
8 184 6 034

63 27
699 542

1 136 1 062
_8 J79 17 577
~9 638 17 _OJ
12 921 II OJJ

Celkem........... . .. . ........•.•• ..••••••• 252 53J
z toho

280 75

_6 504 12 287

-SE9 1590

l,:ez:i.knir:: V:2í •••••••••••••••••.••••••••••••

nep:oóra:ic :ými s2.už::,e.mi •.•.•.•..••..•...•

Osobní . v.

aCS2::cnl ..........................•

_ 294

éóJ
396
5ó3

5 é31
1 020

114
8 }28

C:lkem 2::' 236 18 293
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4.4.3 Skladba v}půjček z fondu fire~í l~teratury

1989

jecbotky FL

výpůjčky FL celkem ••••••••••••••••• 415 388

z toho:

1990

ječ:.notky FL

413 366

presenční ••••••••••••.•.•••••••••••

absenční v temat~ckých řadách •.••••

absenční i-~div~duá1ní ••••••••••••••

z toho:

oso bní •••••••••••••••.••.••••••••••

z r~trospektivních rešerší •••••••••

na objednávku ze zahraničí •••••••••

adresní podle signatury ••••••••..••

Celkem

285 285
125 072

5 031

3 538
1 339

80

74

5 Ojl

298 686
!.09 043

5 632

4 213

1 377

J5
7

5 6J2

4.4.4 Sr.1adba vj~ujček z j~Ých knihoven

PrO interní služby •••••.•.•••.•.•••••..

Ze zanran~čí •.••••••••••••••.••.•••••••
Pro zahran:i čí ........................•.

Ce lkem •••••••••••.•••••••••••••••••••••

1 89

3 3
3 877

17

4 207

1950
251

2 356
J2

2 6J9

4.4.5 S~ladba reo~ografickjch služeb - pcčet objednivok

Objednávky uživatelů CSSR ••••••••••••••

Pro zahrarr.ičí •....•........•.•.......••

Celkem .

1:989
14 620

17

14 637

1990

12 482
53

12 535
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4.4.7 Poskytnuté ~nfo~mace

Konzultace metodic~ého oddělení ••••••••••••
Ústní informace:

služby čtenářLi::: •••••••.•••••••••••••••••
firemní litera~ura ••••••••••••••••••••••
ODF a biblio,§;rafie ••••••••.•••..••••••••
dstřed.evid. VZ~ •••••.••••••••••••••••••
~3třed.evid.p~s~lad· •.••••••••••••.•••••
ce9tov~í zpr~vy •••••.••••.••••.•••••••••

věcný ;:>opis •...•••••••.•••••••••••••••••

Ostní info~mace cel~em

Písemné informace:

sl užby čt enářt:...r:l •.••••••••.••••••..•.••••
fire::ní litera:..;.:-e ••••••••••••••••••••••
ODF e bibliog~a~is •••••••••••••.••••••••
dstřed.evidence ~ZD •••••••••••....••••••
ústřed.~vidence ;~e~ladú ••••••••••••••••
cestov:lí zpráv:,!

Píse~é info~~a:e celke~ ••••••••••••••••
Info:-u;.ace celke~ ••••••••••••••••••••••••

1989 1990

362 31)

23 269 20 427
5 911 6 130
2 180 2 159

54 31
288 189

54 28
53 403

31 609 29 680

3 780 3 323
590 195

3 2
41 2

340 166
5 6

4 759 3 693
36 568 33 373
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4.5 Přeh1ed provozu z~dních skladů v Dementinu a depoz:Stz-

ních skladů STK v etech 1985 - 1990

Rok Počet objednávek Počet exp. svazků

DS Klement. Celkem DS Klement. celkem

1985 24 854 62 122 86 976 22 7
, 62 e93 84 799o

1986 23 946 76 450 100 396 22 286 71 721 9

1981 19 619 55 336 74 955 18 612 53 245 7

1988 17 212 63 343 60 555 16 349 65 467

1989 17 237 61 045 78 282 16 bú 61 795 12 x:: ca
~ ~-

1990 13 2JO 55 862 69 092 12 2B7 53 892 6f 1~qI ~

1989 1990

4 517 2 7::"a
-~

3 877 2 366
1 397 1 027
2 480 329

886 577

791 519
630 272

56 151
105 96

2 991 779

VINITI .•• ~ .•......•.•.•.•..•••.....•.
GPNTB .

osta.tní ...•..........•...•.••........

Celko7ý počet po~uavků •••••••••••••••••••••
z toho :

počet kladně vyří~~nÝch požadavků •••••.•••••
formou výpůjček .
forffiou repra-.dukcí ••••••.••••••••••••••

z bývalých sociaLLstických států ••••••••••••
z tono :

SSSR

z ostatních států •••••••••••.••••.••••••.•••

4.6 Přehla statistickica ukazatelů mezinárodní meziknihov~~

výpůjční sl užby

1. poža.Cavky zaslané do zahreničí
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2. Požadavky za lané ze zahraničí

Celkový poče. požadavků ••.•..•••••••••••••
, .. - ....na vy pUJ .iS:Y" •••••••••••••••••••••••••••

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

1989

88
50
38

1990

121
68
53

z toho :
počet kladně TJřízených požadavků •••••••••

formou v7půjček ••.••.•.•.•.......•...•

formou re~rodukcí

63
26
37

59
27
32

1990
204 ( 5.)
547 ( 1.)
519 ( 2.)
457 ( 3.)

265 ( 4.)

122 ( 6.)
97 ( 7.)
25 ( 9.)
18 ( 10. )
29 ( 8.)

zahraničí

1990
12 ( 4.)

26 ( 1.)
15 ( 3.)

16 ( 2.)
(8.-10.)

4 ( 7.)

3 (8.-10.)

7 ( 5.)
6 ( 6.)
3 (8.-10.)
3 (8.-10. )

1989
848
795
768
635
352
106
65
49
32
26

Svýcarsko ••....•..................•

SSSR •••••••••••••••••••••.•••••••••

SRN ••••••••••••••••.•••••••••••••••

Nizozemí •••...•.•....•.......•.••••

Polsko ..

Dánsko O' .. O'O'

V. Bri tánie •••••.•••.•.•••..•••••••
Svédsko •••••••••••.•.••••••••••••••

USA .

NIlR ••••••••••••••••••••••••••••••••

Kore a ..

Austrálie •••••••••••.••••••••••••••

;úaaars ko ••.•.••••..........•.•••••. 7
Rumunsko •• _•. . . . • •• . • . . • • • • . . •• • • •• 6
Jugoslávie......................... 6
NDR .. O'.. 6

USA 2

Belgie ••••••••••.••••••..•...•••••• 2

Svýcarsko
V.. Bri tánie .

Země ,se §terým~ jsme nejvíce ve styku
Pořadí zemí pod e počtu požadavků kladně vyřízených

ze zahraničí

Pořadí zemí pod~e po~tu požadavků obdržených ze
1989

Finsko ••••••...•••••••••••...•••..• 17
SRN •••••••••••••••••••••••••••••••• 13
Polsko ••••••••..•.•••••.••.•••••••• 11
Indie ••••••....••...••••••••••••••• 7

3.
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4.7 Uživatelé STK

4.7.1 Počet evidovaných uživatelů

Uživatelé s průkazy platnými
pro léta 1989/90 ••••.••.••.••••••••••

z toho :
jednotlivci nově přihlášení v roce •••
kolektivy nově přihlášené v roce •••••

4.7.2 Počet návštěvníků knihovny •••••••• : ••
z toho :

velké studovny •...•••....•.•••.• . •••
firemní literatury ••.•..•...•••••••••
st udovny ODF •••••••••••••••••••••••••

1989 990
18 712 23 663

4 868 4 481
23 J3

102 525 1CE 745

20 1~1 20 S53
861 1 089
843 710

4.7.3 Počet od-ěrate1ů tematic~Ých řad f~remní lite~atury

Počet odběrate11 tematic~'ch fat:

Stav 1988 ••••••.•..••.••••••••.•••••••••••.•.•.•.••••• 37l
Přírůstek 1989 •..•..••......•....•.••••••.•.•••••••••• lfi
Obytek 1989 •••...•••......•••..••••••.•••••••.•.•.•.•• 17
Stav 1989 ••••••.•••••••••.•••..••.•••.•.•••......••••• 370
Piírůstek 1990 •..•.••••...•.••.•••.••.•••••.••••••.••• 15
Obytek 1990 •••..•••••••••••..•.••..••••••••...•..••••• 24
Stav 1990 ••••••••.•.••..•••.•.•••••••.•••••••••••.•••• J61

Průměrný počet abonentů na 1 t~ma~ickou ~adu:

Stav 1988 •.•••••••...•.••...•....•••.•••••••••••••••••
Obytek 1989 ••••••••••••••••••.••...•..•••••••.•••.••••
Stav 1989 ••.••••.••••.•.••••...••.••..•••••••••.••.•••
Obytek 1990 •••••••••••••••••••••..•••••••••••.••••••••
stav 1990 •••••••••••••.•.•.•.•..•..•••••••••••.••••.••

26,78
0,90

25,88
O,eE

25,02
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Průměrný počet teca:~ck;ch řad na 1 abonenta:

Stav 1988
Přírůstek 1989 •••••••••.•••••...•................•••
Stav 1989
pVirůstek 1990 ••.••.....•••.••..•..................•
Stav 1990

13.36
0.14

13.50
4.18

17.68

6. V7u~ív?ní dok~7.~-:a:~ích kartoték a refer=tovJch oer~odik

::::- ...h in~·.: ~r.:a ;r~í:::: - J
~, J; ::t.~. 1.:.:;:'- . .,

p2'SJII-:lt: ::':;29 1990 1969 l~SO

ker:otéka čsl.

zB.zne.::J.ů 24 72 6,4 6.2
refe:::-~tová

pe:::-isciks. 1204 653 61,7 56,3
kartotéka
reserší 71 42 5,5 3.6
normy 344 )~2 26,4 33.9

~_._----~--

celkem - ;'03 1 159 100,0 100,0-
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četnost dotazů na nejužívanější referátové časopisy

Počet dotazu
1989 1990 1";69 1990

Chem.Abstre.cts (CA) 347 313 43 .. 2 47,9
~ng~neer~ng Inčex 38 48 4,. 7,:'
Phys~cal A~stracts 99 104 12.3 16,0
Electrical e.nd Electro-
nics Abstracts 107 48 1),,3 7,3
Referat~vnyj ~urn8.l 51 22 ~"J 3,4
ostatní 162 118 20,2 _8,0

celkem 804 653 100, O 100,0

4. ~.: Statist~ka reáeršní činnosti

v současné době jsou v STK reáer3e zpracovávány třernč z?ůsoby:

a) kla3~cký z;usob, tj. ruční zpracování z kartoték e Tefe

rátov;/ch časopisů,

b) konbinovaný způsob, tj. k:::mb~nace klas~G;cého způsob

se strojovým z?racov4ním s vyu~itím bizí da: v syst~mu

GolelJ,
c) strojové zprecov~ní v systému Gole~.

?očet vypracovaných reserší, ~o3et záznamů v nich a př~jrr~

v letech 1986 - 1990 uvádí následujici tabulka.
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Klasický způsob

Rok Počet rešerší Počet Příjmy
x)

poz. neg. záznamů

1986 50 9 2 751 96 726
1987 31 ) 1 346 72 423
1988 37 4 2 126 68 431
1989 36 1 2 611 61 341
1990 24 O 1 979 60 954

:<omoinovaný z působ

i\ok Počet rešerší Počet zé.znam-.1
;Joz. neg. klas. G{,LclIl

1986 40 1 568 472
1987 23 2 965 2 148
1988 13 1 591 1 017
lS89 4 1 22) 460
1990 6 O 564 203

Sys:ém Golem

i\ok Počet re 3erší
;:loz. neg.

1986 40 O

1S87 51 2
1988 49 4
1989 19 O

1990 19 O

Po:et Z3ZnaGŮ

6 152
6 625
5 567
2 539
1 448

Příjmy =)

30 435
19 318
24 463
19 607

x) V ~&stce jsou zahrnuty též příjmy za klas. způsobem zpracova
nou část kombinovgných rešerší.

xx) V částce jsou zahrnuty též příjmy za strojovou část kombinova
ných rešerší; rešerše zpracovávané v systému Golem nebyly do
r. 1987 fakturovány.
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4.11 Mez~národní spec~al'zovanÝ ~nformaĚpí systém pro
vědecÁo-výzkumné p~áce (MSIS NIR)

a) Vstupní údaje o ~IS do MSIS NIR
Odeslané informační záznamy o VVP OSSR

Rok Z;>:-ávy Dis. Obzory L~c. "Afl liB" Cel~em

1986 1 OQr 407 33 9 608 937 1 545~o

1987 1 109 398 63 4 529 045 1 574
1988 783 581 52 194 346 264 1 610
1989 961 487 33 134 365 ~50 1 615
1990 772 421 O 23 328 eS8 1 216

Odeslané informační záznalliY o VYP nečlene~ých zemí MCVTI

Rok Počet

1986 086
1987 118
1988 158
1989 151
1990 055



4.1. Primární--i...on~· - rczsah
4.1.1. Přírůstek a stav Zl;jl1't,l),flo fonliu

Stav 1988 Přírůstek 1989 Stav 1989 Přírůstel{ 1990 Stav 1990

Knihy 545 492 5 843 551 3)5 6 822 558 157
Seriál. publ. 153 610 2 160 155 770 1 920 157 690
Casopisy 312 101 6 ú07 318 108 3 230 321 338

-
eHkem 1 001 203 14 010 1 025 213 11 972 1 037 185
Obytek 5 944 83 6 027 104 6 131

Stav na konci
roku 1 005 259 13 927 1 019 186 11 868 1 031 054

4.1.3. Přírůstek a stav primárního fondu firemní~iteratury

co stav přírů:,td{ úbytek stav přírl"1stek úbytek stav
'" 1988 1989 1989 1989 1990 1990 1990

----_._----

jednotky FL 503 010 18 176 18 689 521 186 21 639 22 229 524 136
adresáře 652 (,1) '( 71?- 21 8 726
jednotky FC +) 5 751 - 3 958 5 751 - - 1 793

celkem 509 413 10 236 22 654 527 649 21 660 22 237 526 655
úbytek 22 654 22 237
stav na
konci roku 509 413 -4 418 504 995 -577 504 !\ Hl

+) Od r. 1988 již nejsou firemní časopisy ( FC ) stavěny jako samostatný fond ,ale dávány
do základního fondu FL ,přírůstky jsou tudíž započteny v jednotkách FL.



4.4.6. Reěerěe ze sekundárních fondil

Retrospektivní reuerue

Báze dat Způsob Počet úspěš.r. Počet negat.l'. Počet záznamů Počet objedn.zprac. 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990

Literární tradič. 36 24 ... O 2 611 1 979 24 18
GOLEM 19 19 O O 2 539 1 448 17 19
kombinov. 4 6 1 O 683 787 3 4

FL tradič. 84 106 26 9 896 1 377
OEVZOD strojový 18 14 O O 7 765 3 821 12 11
t1Ezc strojový 8 4 O O 5 634 92 7 4
MSIS NIR strojový 7 O O O 67 O 5 O



4.2.3. Skladba odebiraných časopisů podle způsobu nabyti a podle původu

Ročník 1989

P.v. nákup dary výměna na podkl. objedn. přílohy celkem

CSSR 138 328 400 O O O 866

duplikáty 17 658 379 O O O 1 054

SSSR O 474 21 96 O O 591
dupl. O 126 52 14 O O 192

--
bývalé soc.
státy O 480 2 163 O O 645
dupl. O 43 O 3 O O 46

I -
o
<:t- ostatní

státy O 1 152 37 393 22 28 2 226
dupl. O 9 O 4 O 2 20

celkem 155 3 270 891 673 22 30 5 640



Ročník 1990

P.V. nákup dary výměna. na. podkladě přílohy celkem
objednávky

~SFR 132 360 311 O O O 80)
duplikáty 6 683 285 O O O 974

SSSR O 492 22 104 O O 618
duplikáty O 125 50 6 O O 181---_... _~ ..

bývalé 800.
160státy O 473 2 O O 635

duplikáty O 45 O 5 O O 50--
ostatní
státy O 1 857 72 373 17 31 2 350

.- duplikáty O 9 O 3 O 2 14
<:t-

I

celkem 138 4 044 742 651 17 33 5 605

Mikrofiše I

z časopisů STK ••••••••••••••••.•
z~s~ávané koupí a
vymenou •.........••••...••••••••

ce lkem ••.•••..............•••.••

1989

3'j7

242

599

1990

348

269

617



C\J
<:t

4.1.4. ostatní primární fon~

Stav 1988 Přírůstek 1989 Stav 1989 Přírůstek 1990 Stav 1990

Archiv rešerší 21 24J J6 21 279 JO 21 J09
Archiv kopii
překladů 4J 268 5 400 48 668 J 230 51 898

Celkem 64 511 5 436 69 947 3 260 73 207



Průběžné rešerše

Báze dat Způsob Poče t profilů Počet rešerší Počet záznamů Počet objedn.
zprao. 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990

FL
v , 186 186 286 204 7 512 4 197 370 361ruon1

CEVZOD strojový 111 111 111 111 14 3)6 12 315 78 81
OEzc strojový 43 13 43 43 9 1)2 2 144 39 42
MSIS NIR strojový 11 14 O O 4 134 3 283 8 11

Terminal

GOLEM Počet dotazů Počet záznamů Počet uživatelů
r"I
<:t 1989 1990 1989 1990 1989 1990

STK 21 I 2 662 3 624 4 4
Smluvní uživatelé 1 946 1 012 25 318 12 101 25 25

;{ nesledováno

,



4.8 Téll18tická skladba výpujček fircnmí li teratury

aj.) 18 069

'<t
'<t

téma

1. Fyzika, teor~tická chemje,
geologie

2. Lékařství, bezpečnost práce,

3
hplBie~a h 'k Vv" v,• resna mec anl a, merlCl pl'l-
stroje, regulace

4. EnerBetika, silnoproudá elektro
teohnika

5. Slaboproudá elektrotechnika,
elektronika

6. Strojírenství
7. Doprava, dop.prostředky,

signalizace
8. Zemědělství, potr. pr\~sl

9. Chem. technologie, chem. výrobky
10.Metalurgie
11.Prům~sl kaučuku a plastických hmot
12.Výpocetní technika
13.Polygrafie
14.Textilní a oděvní průmysl

15. Pl'evařaký 8 paplrenský pr1"unysl
16.Stavební stroje, práce, hmoty,

vybavení budov
17.Sklářský a keramický průnwsl

18.Reprodukční tf!chnjkn, r()I.()I~I'nrJp,
.r I. lili

1t.l.Hlhlló (kllJhuvllLcl Lv:!, ('llOllllllltltn,
domáci ho!'!!" dM'ství, koy.clu:'nlví,
hudební nástroje, sporl a hry,
kancelářské potřeby, bi~uterie

19U9
počet výpujček

22 057

6 023

20 603

31 3G2

25 671
106 381

90 347
6 148
4 195
2 534
6 064

40 999
5 068
J 863
1 080

16 865
3 988

'I ()71

l:JU~
(:/
/0

5,31

1,45

4,96

7,55

6,18
25,61

21,75
1,48
1,01
0,61
1,46
9,87
1,22
0,93
0,26

'1,06
0,96

(),~!\

4,35

1~90

počet výpnjček

20 296

10 C03

24 U98

24 100

24 472
99 622

26 538
9 714

10 374
10 376

41
47 578
10 005

4 547
7 895

23 604
(l G39

11 ~'()~'

40 262

1990
%

4,91

2,42

5,83

5,8)

5,92
24,10

6,42
2,35
2,51
2,51
0,0-1

11 ,51
2,42
1,10
1,91

5,71
2,09

fl,71

9,74
Celkem 415 388 100,00-- 413 366 100,00



~.1 lb) Služby MSIS NIR - prim6rní prameny

Rok

1989
1990

Počet
uživatelů

26
17

11o::ot 7.Ín!taI1Ych
koplí u ind."A"

148
92

ťo~eL udu~lunych

kopií .; ind. "A"

350
131

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

}'o;;et odeslanýoh
kopií n~člennkých

zemí

156
55

~ Služby MSIS NIR - sekundární~ameny
~

Rok Počet

uživatelů

1989 17
1990 11

Počet získaných
profilů

11

14

Počet získaných
záznamů z
profilů

4 134

3 283

Počet získrulých
retrospektivních
rešerší

17
O

Po če t z í skan;ích
záznamCt z
re:lerší

67
O



," .
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5. Př~hled publika~ní činnosti v r. 1989 a 1990

5.1 Cesopisy

1. Czechoslovek Scientific and Technical
Periodical Contents
10 x ročně

Vycházel 1989 i 1990

2. P~írůstky zehreni~ní technické literatury
12 x ročně

Vycházel 1989 i ~990

J. Přehled zahraničních cest v resortu SKVTRI,
CX VTIR a Sl;( VTIR

4 x ro3ně

Vycházel 1989. V r. 1990 vY31a pouze 2 čísla,

vydivsní ukončeno

4. Ceskoslovenské výú:u:mé zprávy a disertace

6 x ročně

Vycházel 1989 "- :':;90. V r. 1990 čs-savý s:-:luz ,

do konce roku vY.51a 2 čísla.

5. Přehledy z od-borné literatury (mnrofiše)

12 x ročně

Vyšel 1989, v roce 1590 celoro3ni skluz.

5.2 Seriálové p~bli~ace

1. Seznam bibliografií a r~derší tecenické literatury
zpracované ve st~-tních vědeckých 9. státních
tec~~ic~ých knihov~5ch (mikrofi-e)
Vydán za r. _1986 a 1989.

2. Technické disertace v STK a SVK (mikrofiš)
Vydáno za r. 1967 a 1988.
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3. Seznam odborných československých a zahraničních

časopisů do házejicicn do ÚVT~I - STK v roce •••

a objednaných na rok ••

Vydán za 1988/1989 a 1989/199'

4. Bibliografie bibl~ografií technické literatury

Vydán za rO~J 1987-68

5. Soupis seriálových publikací z vybraných kapitalistických

zemí (1969)

6. Tematic~é výběry infnrmací o čs. výzkwr~ých

zp~ávách a disertacích

Vydáno za 1989 a 1990.

7. Seznam zahran~čních časopisů objednan:ch

do fondu STK na rok 1991 (tisk+~ikrofi3)

5.3 Neperiodické publikace

Služby Státní technické knihovny v Praze

1989 (vyšlo 1990)
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