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Úvod

Státní technická knihovna byla k 1. únoru 1992 delimitována
z resortu MHPR ČR, kde byla součástí Ústředí vědeckých,
technických a ekonomických informací, do resortu MŠMT ČR. Podle
Zřizovací listiny a Statutu je jejím základním úkolem plnit
funkce ústřední knihovny vysokých škol technického a
přirodovědného zaměření a současně poskytovat služby odborné
veřejnosti jako veřejná vědecká knihovna specializovaná na
techniku a s technikou související obory.

S osamostatněním a přechodem do resortu školství souvisela
řada organizačních a provozních změn, z nichž nejpodstatnější

byla reorganizace knihovny k 1. 4. 1991. Současně byl snížen
plánovaný přepočtený stav pracovníků ze 174 na 168. Redukce byla
provedena jak v administrativně-správních, tak v odborných
útvarech.

Hlavní úkoly STK se člení do následujících skupin:

tvorby a revize primárních informačních fondů,

zpřístupňování primárních informačních fondů,

tvorby a zpřístupňování sekundárních a speciálních

oblast
oblast
oblast
fondů,

oblast rozvojových a výzkumných
mezinárodní spolupráce.

činností,

Hlavní statistické ukazatele činnosti knihovny v r. 1991 v
porovnání s rokem 1990 podává tabulka I, ilustrující i základní
problémy, které STK řešila v tomto roce.

V oblasti tvorby fondů bylo nutné překonávat pot1ze spojené
s růstem cen a s nedostatečnými finančními zdroji na nákup
literatury v 1. pololetí, důsledky odnětí práva oborového
povinného výtisku zákonem ČNR 106/91 a výrazného zvysení
poštovného, které ovlivnilo mezinárodní výměnu publikací.Přesto,

díky nadacím, darům a valorizaci rozpočtu v 2. pololetí, přesáhl

absolutní přírůstek knih a časopisů úroveň r. 1990.

Významným přínosem byl mimořádný účelový přiděl finančních'

prostředků na předplatné periodik na r. 1992 a možnost jejich
objednávky u zahraniční firmy Swets u. Zeitlinger.

V oblasti využívání primárního fondu bylo zavedeno důsledné

dodržování prezenčního půjčování nevázaných časopisů s možností
pohotovostního kopírovaní potřebných materiálů. V zájmu zvýšení
příjmů, regulace a ukáznění uživatelů se přikročilo ke zvýšení
registračních poplatků za vystavení průkazu uživatele a za
zpoplatnění mezinárodních meziknihovních služeb.
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Tvorba a zpřís~upňováni sekundárních a speciálních fondů

za~namenala v r. 1991 řadu závažných změn, ~apř. zahájení prací
na vybudování informačně-referenčního prac6viš~ě STK. jehož
jádrem bude spojená s~udovna referá~ové a firemní li~era~ury,

příprava na zavedení ~echnologie CD-ROM (nákup bází Science
Ci~a~ion Index a ISSN Compac~), rozšíření počí~ačové ~echnologie

v bibliografii a firemní li.era~uře a~d.

Rozvojové a výzkumné úkoly byly orien~ovány na

- pos~upnou au~oma~izaci knihovnických a informačních činnos~í s
využi~ím aplikačního programového vybavení DASAT a da~abázového

sys~ému Da~aflex,

- projek~ "Technologie poloau~oma~ické indexace dokumen~ů s
použi~ím selekčních jazyků verbálního ~ypu", zařazený pod
označením I 096 do programu informa~izace, do~ovaného

minis~ers~vem pro hospodářskou poli~iku a rozvoj ČR

- pos~upné začleňování STK do sys~ému knihovnických a
i~for~ačních sl~lžeb pro vysoké školy, zahájené poradou zás~upců

knihoven vysokých škol pořádanou v STK v červnu 1991,

- obnovení přípravy výs~avby nové budovy STK na Rohanském os~rově

v Praze 8.

Mezinárodní spolupráce STK zaznamenala nejvě~ší rozmach v
oživení ak.ivi.y Čs. národního informačních s~řediska ISDS. Po
více než 10 le~ech se mohl ředi~el s.řediska zúčas.ni~

pravidelného zasedání ředi~elů, pořádaného Mezinárodním cen.rem
ISDS v Paříži a Qbnovi~ velmi po,řebné pracovní kon~ak~y.

Podrobné zhocnocení cinnos.i jedno~livých ú~varů knihovny je
uvedeno v následujícím ,ex~u současně s nejdůleži~ějšími

kvan.i~a~ivnírni charak.eris~ikami. Je zřejmé, že v r. 1991 STK
procházela obdobím, k~eré lze charak~erizova~ jako přechod do
nové si~uace semos~aTné informační a knihovnické ins.i~uce. od
k~eré její nový zřizova~el - minis~ers~vo škols.ví, mládeže a
.ělovýchovy ČR - očekává, že se s~ane sku.ečně ús~ředni knihovnou'
pro vysoké školy a ~ím podpůrným nás~rojem jejich obnovy.
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I. Hlavni sLaLisLické ukazatele činn~i knihovny v r. 1990-1991

1990 1991

Přir~sLek primárních fond~: 64 405 49 879
z Loho: sv. knižní a časop. liLeraLury 11 972 14 606

jednoLek firemní liLeraLury 21 660 18 825
jednoLek na mikrograf.
médiich 27 513 14 989
oSLaLní 3 260 1 459
úbYLek - celkem 22 341 75 365

SLav fondu ke konci roku: 1 833 758 1 808 272
z Loho: sv. knižní a časop. liLeraLury 1 031 054 1 045 293

jednoLek firemní liLeraLury 504 418 483 493
jednoLek na mikrograf.
médiích 225 079 204 820
oSLaLní 73 207 74 666

PočeL odebíraných LiLul~ časopis~: 5 605 5 885
z Loho: duplikáL~ 1 219 276

PočeL záznam~ v sekundárních fondech: 5 348 054 5 339 138
z Loho: kaLalogy základního fondu

knihovny 3 '263 891 3 312 850
dokumenL. karLoLéky 1 972 325 1 898 046
oSLaLní 111 838 128 242

Celkový POČeL výpůjček: 697 385 713 849
z Loho: knih a časopis~ absenčně ó5 786 65 753

knih a časopis~ presenčně 160 611 191 658
knih a časopisů MVS.a MMVS 6 034 4 770
knih a časopisů int:erni 19 581 13 147
knih a časopis~ reprografickými
službami 11 033 JO 069
firemní lit:eraLury v
LémaLických řadách 109 043 80 214
firemní lit:eraLury ost:aLni 304 318 328 028
výp~jčky a kopie ze zahr. 2 356 1 758
výp~jčky z jiných knihoven 330 18
výp~jčky z fondu na
mikrografických médiich 18 293 18 434

PočeL návšLěvník~: 108 745 122 725
Počet: odběraLelů t:émat:. řad firem. liL. : 361 279
Počet: podaných informací: I 33 373 36 576
PočeL vyřízených objednávek na reprodukce: 12 535 28 813
PočeL regist:rovaných uživat:el~ s PlaLnÝji
pr~kazy: 23 663 10 956
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Oblas~ ~vorby a revize primárních informačních fondů.

Odbor 2 - ~vorba a revize fondů zpracoval novou koncepci ~vorby

základního fondu zahrnující nové organizační pos~avení S~á~ní

~echnické knihovny a z něho vyplývající úkoly. Koncepce byla
předložena poradě předs~avi~elů knihoven vysokých škol
~echnických a přírodovědných směrů, konané v STK dne 25. června

1991. Koncepce, k níž nebyly ze s~rany účas~níků vzneseny a ani
doda~ečně písemně předány závaznější připomínky, bude ~voři~

základ pro vypracování nového profilu a plánu doplňování fondů

STK.

Objednávce periodik z devizové oblas~i na rok 1992 předcházela

koordinace deziderá~ mezi knihovnami spolupracujícími na ~vorbě

základního fondu vědecko~echnických periodik v regionu měs~a

Prahy s knihovnami ČVUT a PK UK.

Akvizice informačních pramenů a jejich násladné zpracování bylo
nega~ivně ovlivněno nepravidelným přísunem finančních pros~ředků.

V I. polole~í roku 1991 došlo vzhledem k cenám nedos~a~ečně

pokry~ým rozpoč~em k zas~avení objednávek neperiodik a s~ornování

s~álých objednávek seriálů v Zahraniční li~era~uře.

Povinný vý~isk domácí li~era~ury, jehož právo bylo S~á~ní

~echnické knihovně odňa~o zákonem ČNR č. 106/91 Sb., získáváme
pouze omezeně ve formě darů od knihoven, pro k~eré je oblas~

čechniky a přírodních věd neprofilová, přičemž encyklopedie,
slovníky, přehledové publikace apod. si z ~ěch~o oborů

ponechávají.

Mezinárodní výměna byla zredukována jednak
neperspekčivních nebo jednos~ranných parčnerů, jednak
objednávek diserčací pro bývalý VTEIN. Celkový
par~nerů poklesl jejich poče~ na 250.

vyřazením

sčornováním

úby~ek 183

Přírůsček neperiodické ličera~ury se skládal zejména z darů, z
~oho nejvěčší čásč z nadace Volkswagen.

V rámci valorizace rozpočtu bylo v průběhu IV. č~vr~le~í 1991
objednáno věčší množsčví domácí a zejména zahraniční li~era~ury,

k~eré však nevyrovnává defici~ za čři č~vr~le~í.

Nákup domácí ličeračury byl nega~ivně ovlivněn rozpadem
knižního črhu a poklesu vydávání odborné li~era~ury. Naopak velmi
dobré výsledky vykazuje nákup ličera~ury u zahraničních par~nerů,

zprosčředkovaný rekčorem ČVUT na základě hospodářské smlouvy, kde
požadavky Sčá~ní ~echnické knihovny vyřizují velmi pružně a
finančně výhodně.
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Tabulka Č. 1 porovnává akvizici informačních pramenů

v roce 1990 a 1991.

1990

Akvizice
Periodická liceracura:

3.590 ciculů

Neperiodická liceracura:
8.742 svazků

z coho
Mezinárodní výměna

Získáno pro fond STK

Neperiodická liceratura:
4.175 svazků

Periodická literatura:
796 titulů

Odesláno zahraničním partnerům:

Neperiodická literatura:
5.182 svazků

Periodická literacura:
1.617

1991

3.179

8.721

3.368

502

2.380

1. 458

%

88,5

99,7

80,6

63,0

45,9

90,1

Věcné a jemné zpracování základního fondu Státní technické
knihovny bylo v důsledku nepravidelného přírůscku informačních

pramenů a posunu oproci akvizičnímu zpracování zajišcěno cakco:
Tabulka Č. 2

1990

Věcné zpracovanl:
Neperiodická literatura:

9.760 svazků

Periodická liceracura:
111 ciculů

Mikrografická media:
460 fyz. jedno

Jmenné zpracování:
Neperiodická liceratura:

10.072 svazků

Periodická literacura:
3.230 svazků

5

1991

8.778

116

637

9.243

5.885

%

89,9

104,5

.;

138,4

91,8

182,2



Tvorba kacalogů základního fondu ~eriodické a neperiodické
liceracury byla zajišcěna následně /cabulka č. 3/:

Pro kacalogy čcenářské a služební bylo zařazeno:

1990

54.186 záznamů

1991

40,040

%

73,9

Pro služební kaLalog periodik bylo zařazeno:

10,949 8.919 81,9

Tvorba kacalogů a následně i míscního seznamu negacivně ovlivnil
výpadek v množení kacalogizačních záznamů. Vznikl nedodržením
dohody ze scrany Národního informačního scřediska ČR a obcížným
dlouhodobým hledáním náhradního dodavacele. Reprografická
základna SLácní cechnické knihovny není vybavena v comco smyslu
pOcřebnou cechnikou.

V rámcí generální invencární revize bylo zpracováno:

1990

Fond vázaných časopisů:

8.976 fyz.jedn.

1991

10.909

%

121,6

V rámci budování míscního seznamu bylo zpracováno a založeno:
9.085 záznamů 6.913 76,1

Pokračovala obsahová prověrka a vyřazovan1 sripc zahájené v r.
1990. V rámci Léčo činnosči bylo z evidence vyřazeno:

800 fyz.jedn. 2.922 365,2

V rámcí delimičace z ÚYTEI bylo z fondu STK vyřazeno:
1.627 fyz.jedn.

V souvislosci s poliLickou sicuací v roce 1991 zcela zanikla
původně poměrně rozsáhlá dvousčranná i mnohoscranná spolupráce s
bývalými socialisčickými zeměmi. Plány spolupráce na r. 1991 již
nebyly obnoveny a z původních oblascí spolupráce zůscala v STK
zachována pouze v omezené míře mezinárodní výměna publikací. S
někcerými parčnery jako CINTI Sofia, INID Bukurešť a MCNTI Moskva
byla výměna zcela zrušena, S osčacními byla značně omezena. V
oblasči mnohosčranné spolupráce se STK zaměřila na členscví v
mezinárodních organizacích ISDS, Aslib a IATUL.Podrobnější

informace o činnosci ISDS poskycuje odbor 4. V rámci člensLví

v Aslib (v r. 1991 činil členský poplacek 225 i) získává STK
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zdarma časopisy Aslib Informa~ion, Aslib Proceedings a Journal
of Documen~a~ion. Se slevou jsou získávány časopisy Aslib
Booklis~ za 70 ť a Program za 75 ť.

Z finančních důvodů nejsou za~ím využívány konzul~ační služby a
vzdělávací kursy, k~eré Aslib ~éž nabízí svým členům.

Člens~ví v asociaci IATUL /40 NLG/ dos~ává

knihovna IATUL Quar~erly, je zvána na pravidelné
v roce 1991 se zás~upce S~á~ní ~echnické

zúčas~ni~ kongresu z finančních důvodů /USA/.

S~á~ní ~echnická

kongresy IATUL;
knihovny nemohl

Další, ~en~okrá~ pro účely akvizice informačních pramenů.

Poprvé v ~om~o roce S~á~ní ~echnická knihovna neobjednala
časopisy ze západních zemí u Poš~ovní novinové služby, ale
využila nabídky holandské firmy S~e~s Zei~linger, pobočka

Frankfur~/M. S~á~ní ~echnická knihovna dále kon~ak~ovala firmy
Kubon Sagner Munchen a S~ern- Verlag Dusseldorf /SRN/ pro oblas~

neperiodik a seriálů. Nákup u ~ěch~o firem je, na rozdíl od
Poš~ovní novinové služby a Zahraniční li~era~ury. levnější a
jednání pružnější. Z ~oho~o důvodu navrhujeme rOZSlrenl
obchodních kon~ak~ů na další firmy pro r. 1992, realizace je však
možná pouze za předpokladu příznivé finanční si~uace S~á~ní

~echnické knihovny.

Vzhledem k ~omu, že S~á~ní ~echnická knihovna nemá právo
zahraniční obchodní činnos~i, využívá služeb rek~orácu ČVUT na
základě hospodářské smlouvy za velmi výhodných podmínek.

S~av v roku 1991 dokumencuje následující údaj:

Zahraniční licera~ury: 1,499.373,-
Přírůs~ek 1991 scav k 31.12.91
39 1.114
/20 Kubon a Sagner/
/19 Scern-Verlag/

Čerpání finanční položky
s~av 1990 úbycek 1991
1.166 91

/s~orno v ZLl

S~a~is~ické údaje v ~abulkové formě o cvorbě primá~ních

informačních fondů jsou uvedeny v čásci 3 céco zprávy.
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Oblasč zpřísčupňování primárních informačních fondů.

Akčuální problémy z oblasči zpřísčupňování primárních
informačních fondů řešila 21. koordinační porada vedoucích
pracovníků z oblasči služeb ččenářům sčáčních čechnických a
vybraných knihoven, kčerá se konala ve dnech 9. a 10. září 1991
v SVK Osčrava. Hlavními body programu byly poplačky za MMVS,
poplačky za osčační knihovnicko-informační služby a související
akčualičy z knihovnické legislačivy.

Informační činnosč o primárních fondech a službách Sčáční

čechnické knihovny včečně poskyčování poradenské služby
uživačelům na pracoviščích sčudovny, kačalogů. informační služby.
meziknihovních služeb a půjčovny byla zajišťována formou
osobních. čelefonických a písemných informací. během roku 1991
bylo podáno 28.673 informací.

V roce 1991 bylo vyžádáno a uskučečněno 17 exkurzí o celkovém
počču 306 účasčníků,2 exkurze pracovních kolekčivů a 15 exkurzí
sčudenčských kolekčivů.

Využičí knižních a časopiseckých fondů Sčáční čechnické

knihovny bylo zajiščěno formou prezenčních. osobních a
meziknihovních i mezinárodních meziknihovních výpůjček a
reprografickými službami v celkovém objemu 285 397 výpůjček.

Pro uspokojování informačních pOčřeb uživačelů Sčáční čechnické

knihovny byly obsčarány informační prameny /výpůjčky a
mikrokopie/ z fondů jiných knihoven prosčřednicčvím

meziknihovních služeb - celkem 1.798.

Fond primárních informačních pramenů na mikrografických médiích
byl zpřísčupněn formou prezenčních. osobních a meziknihovních
výpůjček a reprografickými službami v rozsahu 18.434 jednoček.

Během roku 1991 bylo uspořádáno 12 výsčavek publikací a
vysčaveno bylo 597 nových knižních čičulů. Formou záznamů

bylo předáno 320 požadavků na 305 čičulů. Při předběžné výsčavce

časopisů bylo vysčaveno 556 nových čísel časopisů.

U exčerních dodavačelů bylo zajiščěno knihařské zpracovanl
nových přírůsčků knihovních fondů v celkovém objemu 7.180 svazků

pro jejich zpřísčupnění ve službách ččenářů.

Kvančičačivní údaje o službách uživatelům jsou uvedeny v části

3 téčo zprávy.
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OblasL Lvorby a zpříSLupňování sekundárních a speciálních fondů.

S přechodem SLáLní Lechnické knihovny do resorLU MŠMT ČR v
únoru 1991 souvisela řada organizačních a provozních změn. K
podsLaLné organizační změně došlo v březnu 1991, kdy byla do
odboru 4 přičleněna dvě oddělení firemní liLeraLury - oddělení

Lvorby fondů firemní liLeraLury a oddělení využívání firemní
literaLury. Další vliv na oblasL Lvorby a zpříSLupňování

sekundárních a speciálních fondů má ze SLaLULU SLáLní Lechnické
knihovny plynoucí orienLace na pOLřeby především českého vysokého
školsLví /Lechnických směrů/o Na základě závěrů porady zásLupců

knihoven vysokých škol Lechnických směrů a SLáLní LeQhnické
knihovny v červnu 1991 jsou posLupně připravovány činnosLi a
produkLy. jenž budou uspokojovaL pOLřeby právě zmíněného okruhu
uživaLelů - souborné kaLalogy periodik a diserLací ve formě bází
dat, příSLupných V síL i SLáLní Lechnické knihovny a mimo ni.

Vnější okolnosLi a další vývoj v bývalém SSSR prakLicky ukončil

dlouholeLou mezinárodní orienLaci spolupráce v oblasLi informací
na země RVHP a SSSR. Ačkoliv oficiálně spolupráce ukončena

nebyla. fakLicky bylo napojení STK na exisLující sysLémy MARSI.
MSIS-NIR. InLerinformperevod a MSIS-PK definiLivně přerušeno. V
oblasLi mezinárodní spolupráce Lak zbyla pouze spolupráce v
sysLému ISDS. kLerá naopak zaznamenala značné oživení a akLiviLu
- po více než lOL i leLech se vedoucí odboru 4 zúčasLnil ve funkci
vedoucího čs. národního sLřediska ISDS pravidelného zasedání
řediLelů sLředisek ISDS. Dále byly navázány konLakLY se
Slovenskou národní knihovnou v MarLině, kLerá převezme od
1.1.1992 roli rezidenLury ISDS na Slovensku /po Slivenské
Lechnické knihovně/o

Oddělení STK od ŮVTEI - nyní NIS - mělo bezprosLřední vliv na
oblasL celkové koncepce Lvorby bází daL a využívání rešeršních
služeb v STK. Nový ceník služeb DC NIS plaLný od 1.1.1991 s
výrazně zvýšenými cenami za využívání BD v Golemu a Dialogu byl
zřejmě jednou z příčin poklesu zájmu o sLrojové rešerše obecně.

Dalším fakLorem pak byl zřejmě nedosLaLek financí pOLenciálních
uživaLelů pOLažmo celková obLížná finanční a ekonomická siLuace v
ČSFR. Reakcí na LYLO skuLečnosLi bylo rozhodnuLí o vYLvóření
referenčního sLřediska v SKT, jehož jádrem bude současná sLudovna
referáLové a firemní liLeraLury. jež by sVým uživaLelům
poskYLovalo maximum bibliografických a referenčních informací o
informačních fondech nejenom STK jak z vlasLních bází daL STK,
Lak z bází daL nakupovaných či jinak získávaných. Byly zahájeny
přípravné práce na vYLváření báze daL souborného kaLalogu
zahraničních periodik a souborného kaLalogu diserLací. Rovněž

byly nakoupeny BD SCl a ISSN CompacL , s jejichž zpřísLupněním se
počíLá v roce 1992. Nákup dalších BD na CD-ROM bude vycházeL
z pOLřeb uživaLelů STK a finančních možnosLí.MožnosLi Lechnologie
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CD-ROM byly v roce 1991 oLevřeny prosLřednicLvím zápůjčky drivu
a 3 bází daL laskavosLí firmy ITS.

V souvislosLi s koncepcí referenčního sLřediska byly provedena
vniLřní reorganizace sLudovny referáLových publikací nyní
sLudovny referáLové a firemní liLeraLury. ČásL kapaciLY sLudovny
byla vyčleněna pro uložení "živého fondu" firemní liLeraLury
- cca 750 krabic s časově a LemaLicky akLuální firemní
liLeraLurou a fondu adresářů s kaLalog s kaLalogů FL. TO umožnilo
lépe VYUZ1L sLudovnu a získaL rezervu v archivu FL jvčeLně

určiLého zklidnění a zlepšení pracovního prosLředíj.

V oddělení firemní liLeraLury došlo k celé řadě personálních
změn. PřesLo se podařilo zajisLiL relaLivně plynulý prlsun a
zpracovanl FL. PosLupně byly doplněna BD adres FL započaLo se
sysLemaLickým budováním BD přírůsLků FL, jež bude zpřísLupněna

uživaLelům. Během roku byla provedena nová kalkulace služeb FL,
plaLná od 1.1.1992. Na základě zákona o neperiodických
publikacích, placného od 1.5.1991 je STK oprávněným příjemcem

povinného výLisku firemní liLeraLury. Proco byly publikovány v
odborném Lisku články, jež na LULO skuLečnosL upozorňují odbornou
veřejnosL a byly podniknuLY přípravné kroky k sysLemaLické
akvizici domácí FL.

V oblasLi cvorby bází daL bylo v roce 1991 ukončeno

reLrospekLivní ukládání BD rešerší a bibliografií. Dále bylo
zahájeno rULinní ukládání BD PZTL ve formáLu DASAT s použiLím
ediLoru T 602, především pro pOcřeby vydávání bulleLinu PZTL;
vedlejším "produkLem" bylo ověření cechnologie DASAT v praxi.
Rovněž byly provedeny všechny nezbycné kroky směřující k
implemenLaci sofLware OSIRIS pro tvorbu národní báze daL o
seriálech ISDS na výpočeLní Lechnice STK. Byly rovněž dokončeny

přípravné práce - definice ukládacího formáLu - pro BD souborného
kaLalogu zahraničních periodik rovněž v DASAT.

Ke změnám došlo v oblasLi úSLředních evidencí. Především byly
zahájeny kroky, jež by vedly k vyjasnění resp. nahrazení
sLávajících prováděcích směrnic a usnesení. PřesLo zůsLává LaLO
oblasL nejasná. Pod vlivem rasanLních změn, jež proběhly v
oblasLi služebních ceSL a cesLování vůbec jznačné usnadnění

výjezdů, změna náhledů na služební cesLY do zahraničí vůbec atd.j
bylo rozhodnuLo přerušiL v roce 1991 zpracování a ukládání BD
ÚEZC jÚsLřední evidence zahraničních cesLj LaLO evidence
zLraLila v současných podmínkách smysl a nelze ji prakLicky
zaj iSLi L.

V rULinním provozu zůsLala pouze ÚEP ÚSLřední evidence
překladů, i když absence možnosLi vydávaL tištěné přehledy značně

zLížila využívání Léco evidence. U ÚEVZOD - ústřední evidence
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výzkumných zpráv a obhájených diserLací se nepodařilo

programove zajisLiL ukládání BD na výpočeLní Lechnice v STK.
Póvodní záměr převésL ÚEVZOD do DATAFLEXu se ukázal jako obLížně
řešiLelný; navíc změna koncepce celé evidence zejména
v souvislosLi s uvažovanou BD souborného kaLalogu diserLací
a návaznoSLi na sLrojový kaLalog STK včeL ně rozhodnuLí ukládaL ji
v sofLware DASAT přesunula prakLické řešení LéLo oLázky do roku
1992. Byla provedena specifikace údajó pro ukládací formáL
v DASAT.

Pracovníci odboru 4 se zúčasLnili již zmíněné porady knihoven
vS Lechnických, dále 3. národní bibliografické konference v
Olomouci a dalších akcí a seminářů; pracovníci FL navšLívili
několik veleLrhů a výsLav. DelegáL STK - čs. NS ISDS se akLivně

zúčasLnil 17. zasedání řediLelů národních sLředisek ISDS v
Paříži. PozornosL byla věnována Léž publikování článků o STK a
jejích službách v Lechnicky a komerčně zaměřených periodikách.
Kromě Loho se pracovníci odb. 4 účasLnili řady inLerních akLiviL
STK přípravy nového hesláře PSH, oLázky začlenění STK do
sysLému SIGLE, příprava podkladových maLeriálů pro sLavbu nové
budovy STK, připomínkování inLerních maLeriálů a směrnic aLd.
AkLivně se účasLnili formulace a připomínkování 1. znění ČSN pro
čárový kód EAN/ISSN a ISBN.

Do MC ISDS bylo zasláno celkem 452 nových pracovních lisLů, 165
změnových PL a zodpovězeno 88 dOLazů. Z mikrofiší RegisLru ISDS
bylq vyřízeno 190 dOLazů čs. uživaLelů. Dále bylo zodpovězeno

dOLazů čs. uživaLelů na čs. seriálové publikace. MagneLopáskový
fond obsahuje 24 mgp. /v roce 1991 došly 4 pásky/o Bylo přiděleno

189 ISSN československým seriálům. V souvislosLi s akLualizací
RegisLru ISDS byla na žádosL MC ISDS provedena prověrka a
doplnění zkrácených záznamů - celkem 310. Rovněž byly zpracována
a přednesena zpráva o činnosLi NC ISDS ČSFR za rok 1990, zaplacen
členský příspěvek, zodpovězeny dva dOLazníkové průzkumy Lýkající
se přidělování ISSN, připomínkován návrh normy ISO a další
maLeriály a provedena příprava na zavedení sysLému OSIRIS v NC
ISDS v STK. Byla dále nakoupena BD ISSN CompacL na CD-ROM, jež
nahradí od r. 1992 mikrofišovou verzi RegisLru ISDS.

Průběžně byly zajišťována funkce BSTL, vče~ně organizace a
účasL i na dvou pravidelných poradách.

Na základě Souborného plánu bibliografií Lechnické liLeraLury
byly vydány:
- Czechoslovak ScienLific and Technical Periodicals ConLens - 10

čísel na mikrofiši;
- PřírůsLky zahraniční Lechnické liLeraLury 9 čísel, 3.110

záznamó v bázi daL DASAT, na mikrofiši;
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- Seznam bibliografií a rešerší ~echnické li~era~ury zpracovaných
v SVK a STK v roce 1990 - 478 na mikrofiši;

- Seznam mikrograficky zpracovaných periodik v CSFR - L.269
záznamů na mikrofiši.

Kvan~ifikace sledovaných údajů je uvedena v čás~i 3 ~é~o

zprávy.

Opro~i roku 1990 jsme zaznamenali zna~elný pokles poč~u

s~rojových rešerši /6/, avšak fak~urace byla celkem vyrovnaná /
za 31 klasických rešerší a 6 s~rojových bylo fak~urováno 80.805
Kčs/.

Ús~řední dokumen~ační fond byl rozšířen o cca 20.212 záznamů,
do báze da~ rešerší a bibliografií bylo uloženo 5.197 záznamů

a přírůs~ek za rok 1991 činí 1.307 záznamů. S~á~ní ~echnická

knihovna zaznamenává pokles produkce mimo STK rešerše,
bibliografické záznamy, dokumen~ační záznamy.

Ús~řední evidence překladů /ÚEP/ zpracovala a do báze da~
uložila v roce 1991 celkem 1.650 žádanek o překlad, k~erým

přidělila idenčifikační čísla. Bylo zjiščěno 73 duplicič. Došlo
1.428 hočových překladů, z nichž bylo 1.050 zpracováno. Vyřízeno

bylo 181 čelefonických dočazů. Oproči roku 1990 je pokles ve
všech sledovaných údajích o více než polovinu.

Ús~řední evidence výzkumných zpráv a obhájených diser~ací
/úEVZOD/ zpracovala 2.070 záznamů, z čoho 1.467 výzkumných zpráv
a 603 diserčací. Oproči roku 1990 mírný pokles. Záznamy za rok
1991 nejsou uloženy v bázi dač. Z báze da~ ÚEVZOD byly
zpracovány 2 rečrospekčivní rešerše s 65 záznamy.

Průběžně byly udržována báze dač periodik ve fondu S~á~ní

~echnické knihovny /v Dačaflexu/ a ukládána báze da~ Přírůsčky

zahraniční čechnické ličeračury /PZTL/ v DASAT a T 602.

Přírůsček fondu firemní li~era~ury byl za r. 1991 18.825
jednoček s převahou zahraniční firemní li~eračury. Do fondu
firemní ličeračury bylo zařazeno i 990 čísel odborných firemních
časopisů.

Adjusčací a věcným popisem podle vý~ahu z
~ičulů firemní li~eračury, jmenným popisem pak
báze dač přírůsčků FL uloženo 2.900 záznamů.

MDT prošlo 15.677
9.687 čičulů. Do

Z fondu firemní ličeračury bylo formou prezenčních a absenčnich

výpůjček zapůjčeno 408.242 jednoček, z čoho 1.021 prezenčních

výpůjček adresářů, 320.738 prezenčnich výpůjček prospekčů, 80.214
absenčních výpůjček FL v ~émačických řadách a 6.269 absenčních
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individuálních
poskycnuco 6.164
celkem 70 rešerší
liceracury.

výpůjček. Z fondu firemní liceracury bylo
informací, z coho písemně 130. Zpracováno bylo
z FL, kceré předscavovaly 519 publikací firemní

V souvislosci s přesunem čásci fondu firemní liceracury do
scudovny referácové a firemní liceracury byla prováděna důkladná

prověrka celého fondu FL. Poscupně jsou vyřazovány publikace
scarší 10 lec. Současně probihá koncrola věcného zacřídění FL a
její případné překlasifikováni. Celkem bylo cakco zkoncrolováno
733 cřídníků MDT a 1.161 krabice s firemní liceracurou, bylo
vyřazeno 39.633 jednocek FL a 7.627 ciculů muselo býc
překlasifikováno. Současně probíhala i revize výcahu z MDT - bylo
provedeno 325 změn znaků MDT včecně opravy odpovídajících krabic
s firemní liceracurou. Do lísckového kacalogu FL bylo zařazeno

6.787 líscků.

Scudovnu referácové a firemní liceracury včecně úScředního

dokumencačního fondu navšcívilo celkem 2.682 čcenářů.

Celkově je možno konscacovac mírný nárůsc zajmu o služby
firemní liceracury. Zacímco se projevil znacelný pokles zajmu
uživacelů o LémaLické řady - počec odběraLelů LémaLických řad

279, Lj. o 89 méně než v roce 1990 což předscavuje pokles o 25% 
způsobený především vnějšími vlivy cransformačních procesů čs.

ekonomiky, rOSLe zájem o informace referenčního LYpU z kacalogů a
adresářů firemní liceraLury.
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Ob lasl: vÝzkumu
se v roce 1991 sousl:ředila na následující práce.

Program pro evidenci užival:elů byl doplněn pro další l:ypy
užival:elů. Současná verse umožňuje ukládal:, akl:ualizoval: a
vyhledával: údaje o užival:elích l:uzemských i zahraničních,

individuálních i kolekl:ivních (Turbo-Professional, B-Trieve).

Je pr~pravena první verse programu pro
(Turbo-Pascal, Turbo-Professional, B-Trieve).
bude propojena s evidencí užival:elů a d"al:ovou
kal:alogu, kl:erá je provozována v sysl:ému DASAT.

výpůjční sysl:ém
Počál:kem r. 1992
bází redukovaného

Ve spolupráci s Doc. RNDr. M. Fendrychem z OVC VUT Brno byl
odzkoušen a pro pOl:řeby STK rozšířen jeho sysl:ém DASAT (mono
verse, síťová verse, l:řídění v češl:ině, práce se snímačem

čárového kódu, napojení vnil:řních a hierarchických číselníků,

vyl:váření aplikací, dOl:azovací jazyk). V rul:inním provozu je
aplikace DATASu pro Přírůsl:ky zahraniční l:echnické lil:eral:ury
a dal:abáze redukovaného kal:alogu (cca 6.500 záznamů).

V experimenl:álním provozu jsou subsysl:émy akvizice
a kal:alogizace.

V subsysl:ému evidence užival:elů, výpůjční sysl:ém, redukovaný
kal:alog, akvizice a kal:alogizace se využívají snímače čárového

kódu.

STK inicializovala zpracovan~ konverzního programu z formál:u
DASAT do formál:u mikro CDS/ISIS a naopak. Zpracování financovala
firma DASAT a program poskYl:la STK bezplal:ně.

a jsou provozovány

a výtah MDT pro FL

stadiu

S využil:ím sysl:ému Dal:aflex byly vyl:vořeny

následující subsysl:émy:
- úSl:řední evidence bibliografií a rešerší

evidence firem, přírůsl:ky firemní lil:eral:ury
(l:enl:o subsysl:ém se dále rozvíjí)
evidence knižního daru firmy Volks~agen

databáze časopisů odebíraných v STK
přírůsl:kový seznam STK včel:ně sl:al:isl:iky
dílčí účel:ní agenda STK
evidence dlouhodobých inl:erních výpůjček

operal:ivně l:echnická evidence ZP, PPS al:d.
evidence l:emal:ických řad FL (ve
experimenl:álního provozu)
evidence zařízení síl:ě PC pro pOl:řeby 15

14
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V rUéinním provozu
překladů.

je aUéomaéizována úSéřední evidence

Pro laserové éiskárny byl vyévořen modul pro éisk v češéině.

Pracovníci odd. 15 dále zajišťovali provozuschopnosé Síéě

počíéačů, její rekonfiguraci podle pOéřeb provozu, nákup
hardware, nákup implemenéaci a éeséování soféware. školení
uživaéelů a individuální konzuléace.

Ve 4. čévréleéí se pracovníci odd. 15 podíleli na práci na
projekéu I 096 Technologie poloauéomaéické indexace dokumenéů.

kéerý na základě podkladů STK dOéuje MHPR ČR (spolupráce při

vyéváření nové verse heslářů a implemenéace a ověřování nové
verse programového vybavení).

Laboraéoř daé zajišťovala ukládání
SUbsySéémů a vyhledávání v bázi daé
éerminálu počíéače Siemens v NIS ČSR.
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Oblast rozvoje knihovnických činností

V linii koncepce činnosti spolupracovalo oddělení na přípravě

základních materiálů Státní technické knihovny, které souvisely s
novým začleněním Státní technické knihovny do působnosti MŠMT ČR.

Šlo zejména o podklady pro delimitaci a zřizovací listinu,
statut, organizační a knihovní řád a koncepci tvorby fondů.

Současně probíhala spolupráce na informačních materiálech pro
MŠMT ČR a další orgány, např. program činnosti Státní technické
knihovny pro MŠMT ČR, návrh systému meziknihovních služeb pro
vědu, techniku a vZdělávání, situační zpráva o Státní technické
knihovně pro MHPR ČR, informační materiál pro ČNR, informace o
Státní technické knihovně pro adresář a databázi NIS ČR, pro
IATUL a pro Bibliothěque Nationale.

v souvislosti s udržováním a budováním vnějších vztahů Státní
technické knihovny s dalšími informačními a knihovnickými
institucemi se oddělení podílelo na přípravě nového knihovnického
zákona, na novelizaci zákona o neperiodických publikacích, na
přípravě porady zástupců knihoven vysokých škol technických a
přírodovědných směrů, která se konala v červnu 1991 ve Státní
technické knihovně. Pro účely spolupráce byl zpracován přehledný

materiál o fakultních knihovnách vysokých škol technických a
přírodovědných včetně novelizace jejich adresáře a statistických
údajů, které poskytl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Byly
obnoveny nebo upevněny kontakty na Slovenskou technickou knihovnu
v Bratislavě, Základní knihovnu ČSAV, OVC VŠ, Ústav pro informace
ve vzdělávání, Národní knihovnu v Praze a její složku Sektor
výzkumu a rozvoje knihovnictví.

S ohledem na řadu dotazů týkajících se situace
technických knihoven v rámci středisek VTEI se Státní
knihovna obrátila na jednotlivá Odvětvová informační

-20 různorodých odpovědí ODISů bylo po vyhodnocení
dalšímu využití MHPR ČR.

odborných
technická
střediska

předáno k

Vlastní metodické působení se zaměřilo zejména na témata:
legislativa a platnost vyhlášek, knihovní řád, privatizace
knihoven, odprodej nepotřebné literatury, určení ceny fondu,
hmotná odpovědnost, stav ústředních evidencí, stav soustavy VTEI.
Zde bylo poskytnuto celkem 83 konzultací a porad. Žádosti o
konzultace přicházely z oblasti průmyslu. /Rudné doly Příbram,

Karosa V.Mýto, ČKD Praha, Železárny Vamberk, ZPA Trutnov/,výzkumu
/SVÚV Běchovice, Ekonomický ústav ČSAV/, oblast energetiky i
správy /FMF, městská prokuratura Praha/o

Pracovníci oddělení organizovali praxe pro posluchače KVIK UK a
pro studenty SKŠ Praha, zajišiovali zahraniční exkurze a část

16



návštěv /USA, Indie atd./, zabezpečili distribuci zbytku
publikací z nadace Charty 77 /převod z roku 1990/, podíleli se na
zatím neúspěšném pokusu o tripartitní dohodu o zabezpečení funkce
OBIS pro informatiku /jednání Národní knihovny v Praze, Národního
informačního střediska ČR a Státní technické knihovny/; část

fondu bývalého OBIS pro informatiku v rámci byla vrácena do
Státní technické knihovny.

v rámci Státní technické knihovny se činnost oddělení

soustřeauje na organizování připomínkových řízení /k normě

ČSN-ISO 2384 překlady/, vzdělávacích akcí /seznámení vedoucích
pracovníků s rozvojem AS STK mimo rámce jejich kompetence,
školení "Textový editor T 602"/ a koordinaci činností

/aktualizace a restrukturalizace příruční knihovny ve velké
studovně, zpracování příkazu a pravidel pro informační

zabezpečení pracovníků STK formou služebního fondu, výpůjčkami a
informačními prameny na spotřebu/o

Pracovníci oddělení působí

knihovnické literatury a
vyřazování literatury, škodní
řízení/o

v redakčních radách I 91, Novinky
v pracovních komisích STK /pro
komise, ad hoc komise pro výběrové

v rámci přípravy nové budovy Státní technické knihovny oddělení

zajistilo:
- zpracování několika versí stavebního programu STK (alternativy

Dejvice, Karlín, dependence Dejvice, stavební program pro
zadání stavby a pro stavební záměr),

zpracování podkladů pro technologický program a projekt,
zpracování podkladů pro zadání stavby a pro stavební záměr jako
celek,
seznámení architektů a dalších spolupracovníků s provozem STK,
výběr informačních materiálů pro tyto partnery,
výběr zahraničních realizací jako vzorů resp. cílů cest těchto

partnerů,

konzultace a připomínkování dílčích elaborátů projektové
kanceláře arch. Šourka,
jednání s experty, spolupracujícími na přípravě výstavby. -

Oddělení se účastnilo jednání souvisejících s přípravou

výstavby včetně problematiky neúplné delimitace a problematiky
staveniště v Dejvicích.

Pro potřebu řešení provozů STK byl zpracován rozsáhlejší
materiál:

Pracoviště čtenáře v budově knihovny.

Byl prlpraven podklad pro IATUL ve věci vytypování event.
sponsora výstavby STK.

17
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3. S T A T I S T I C K É U K A Z A TEL E 1991

3.1 PRI~~RNI FONDY - ROZSAH

3.1.1 PŘIRBsTEK A STAV ZÁKLADNIHO FONDU - SVAZKY (JEDNOTKY)

Stav 1990 Přírůstek 1991 Stav 1991

Knihy 558 157 7 050 565 207
Seriál.publikace 157 690 1 671 159 .3 61
Casopisy 321 338 5 865 327 223

celkem 1 037 185 14 606 051 791

úbytek 6 131 .367 6 498

Stav na konci roku 1 0.31 054 14 239 1 045 293

FONDU
3.1.2 PŘIRBsTEK A STAV NA mKROGRAFICKÝCH MÉDIíCH

Sfav 1990

Mikrokopie nepe-.
riodik 17 146
Mikrofiše perio-
dik 17 2 685

celkem 189 831

Přírůstek 1991

::

625

14 364

14 989

Stav 1991

17 771

167 049

204 820

Fond mikrofiší MSIS PK (stav v r. 1990 35 248) byl v r. 1991
zrušen a postupu: likvidov&n.
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3.1.3 PrllR8STEK A STAV FRlMÁID~íHO FONDU FlREhrní LITERA~URY

stav 1990
přírůstek 1991
úbytek 1991
stav 1991

504 418
18 825

39 750
483 493

3.1.4 OSTATNí PiUMÁRNí FONDY

archiv rešerší - stav 1990 21 309
přírůstek 1991 31
stav 1991 21 340

archiv kopií překladů

stav 1990 51 898
přírůstek 1991 11 428
stav 1991 53 32b

ostatní primáI"!1í fondy celkem 74 b6b

3.1.5 CELKOVÝ ROZSAH P~íH8sTK8 A STAV FONDU

stav 1990
přírůstek 1991
úbytek 1991
stav 1991

22

1 833 758
49 679
79 797

603 840



3.1.6 STAV FONDU ~ P~fRUCNfcH KNIHOVNÁCH

Neperiodická literatura
- knihy
- skripta
- výstava novinek

Periodika - volna přístupný fond
lpočet vyložených titulů)

- výstavka nových čísel vy

braných titulů

- počet mikrofiší periodik
z toho:
přírůstek v r. 1991

- počet mikrograficky zpra
covaných titulů periodik
z toho: z fondu STK

ČKD
vtiHz

VUK
VSZ
Bulharsko
Polsko
SSSR
Maoarsko

Referátové časopisy - titulů

Firemní literatura - adresáře a katalogy

3.1.7 SLUŽEHNÍ FOND

S'.ťK

23

;.

3 515
851

597

491

556

33 433

14 364

458
347

53
4
4
2

21
1

16
3

99
150

1 b01



3.2 RObBOR SKLADBY p~ÍR8sTK8

3.2.1 SKLADBA PrlÍR8sTKU NEPERIODICKÉ A SERIÁLO~ LITERATURY
PODLE P8VODU A ZP8S0BU NABYTÍ - SVAZKY

Pov.výt. Nákup Dary Výména Celkem Procento

59 13

1 292 878

ČSFR

Bývalé soc.
státy
ostatní
státy

819 631 661

478

1 890

3 111

550

4 060

35,67

17,77

46,)6

celkem

Procento

1 819

2U,66

1 982 1 552 3 3bb

2-1,72 17,79 36,62

b 721

100

100

3.2.2 Skladba pfírňstkd fondu FL podle pdvodu z zpňsobu nabytí
(počet ti tuld):

pňvod zpňsob nabytí

přímá akvizice výmena dary celkem %

zahraniční FL 11 .780 37 1.506 13.j23 90,84
ČS~'R 1.020 J23 1 0 343 9,16

celkem 12.800 37 1 .8~9 14.66b 100,00

% 87, <:8 0,.6 12,47 100~,00

P~írůstek fondu FL podle zemd původu:

zemé počet tituld %

Německo 6.749 4b,O
Velká Br:i.tanie 938 6,4
Skandinávie a Dánsko 75b 5,2
Prancie 104 1 , 1

ostatní Západní ť:vropa 2.583 17 ,b

USA a Kanada 1.9J8 13,~

Japonsko a Zámoří 17b 1 , ~
Východní ~vrope. 17 0,1
ČSFR 1 .343 9,2

celkem
24

14.666 100. (J



3.2.3 tlKLADBA ODE Bi RANÝCH CASOPIS8 PODLE ZP8S0BU NABYTi
A PODLE P8VODU

CSFR 395 duplikáty 127 celkem 522 -
z toho nákup 193 86

dary 102 34
P.V. 100 7

SSSR 750 duplikáty 7 celkem 257
z toho nákup 163 3

dary 2
výména 65 4

,i

Bývalé soc.státy 99 duplikáty 4 celkem 103

z toho nákup 43
dRry 2

výměna 54 3

Ostatní státy ;,: 297 duplikáty celkem 2 297
z toho nákup 405

dary 78
vým~n.Cl 309
přílohy 47

mikrofiše HR 11
CKD 53

OMIKK 8
CINTI 21
GFNTB 7 :;

Vú hutn. žel. 4
Východoslov. žel. 2

VÚ kovů 4
INID 1

z čas. STK 347

Celkem nákup 894 duplikát 90
dary 184 34
výmena 418 7
P.v. 100 7
přílohy 47
MF 458

3 041 136

Ke dni 31.12.1991 dochází celkem •.•••••••••.. 3 179 výtisků
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3. ~.3 a SKLADBA p~tR8sTK8 PODLE ZP8S0BU NABYTt A PODLE P8vODU

l{ 31.12.1 991 :

P.V. nákup dary vým.::na přílohy celkem %

ČSFR 100 193 102 395 19
dupl. 7 86 34 127

SSSR
duplo

W~:-l.
státy
dupl.

163

J

43 2

85
4

54
3

290
7

99
4

9

4

Ostat.
státy 1 405
dupl.

76 309 47 1 83':!

68

celkem 107 1 594 218

26

455 47 2 721 100%



3.3 SEKUNDÁRNí FOND - ROZSAH

3.3.1 KATALOGY ZÁKLADN1HO FONDU

!s~±gQQX: Stav v Přírůstek Stav v
r. 1990 1991 r. 1991

Hlavní 754: 005 9 180 763 185

Čt.autorský 756 599 6 129 764 728

Fředrnětový 425 835 ~ 957 428 792

Systemat. 66b 994 Ó 071 677 065

~~§Qn§x:

čten. abecední 152 188 :2 254 154 442

čten.systemat. 18 918 277 19 195

Hlavní JOJ 714 7 235 310 949

-.
Místní 186 134 940 187 074

3.3.1 a KA7-ALCGY Č~ENÁ~SK~ A SLUŽ~BNl - YH1R8STKY

r. 1990
r. 1991

54 186

40 040, tj 73,9 %

SLUŽLlli~f KATALOG PLRIODIK - FnfR8STKY

r. 1990

r. 1991

27

10 949

8 919, tj ~1,5 %



J.3.2 KATALOG FIREnrnf LITEHATURY

~~~~~i_~~!~lQg_f!~~~_~9~~~Q~!_iQQ~~!_1!~!~~2

stav k 1.1.1991 ....•..••.•..........•...

přírůstek 1991 .
úbytek 1991 ••.....•.....•••............•
stav k 31.1.:::.1991 .

111 383

6 767
9 OUO

109 625

V r. 1991 začaly být katalogizační záznamy ukládány do
báze dat automatizovaného systému FL - celkem bylo ulo
ženo 2 900 záznamů tviz J.3.4).

3.3.3 DOKUMEN'l'ACNf KAHTOTÉKY

přírůstek 1991 ....••..•••••..•....••.....•. :::0 21 L záznamů

stav 1991 •••.•........................ 1 898 046 záznamů

3.3.4 PrtzHLED BAZI DAT.
BD REŠERŠí A BIBLIOGRAFIi
stav 1991 (ukládání) ••••••••••••••••••••••
přírustek 1991 •..•.•.••.•..........•..•..

tJsTŘEDNIEVIDENCE PŘBKLAD8

příiůstek 1991 •.•••..•••....•....•••••••.

z toho duplicit

ÚEVZO~ (r. 1991 není uložen v BD)

přírůstek 1991 .•.•..•.••••.•.•..•.••.•••.•
z toho •....•.••.•....•...•...............

5 Ji97 záznamů

1 307 zá znamů

650 žádanek
o překl.

73

2 070 záznamů

1 467 výz.
zpráv

603 disertací

BÁZE DAT pŘÍR8STK8 FIREJ.rnt LITERATURY .... 2 900 záznamů

BD FIllliH ................................. 6 800 záznamů

celkem: ................................. 18 617 záznanů

28



3.4 POSKYTOVANB S~UŽBY

3.4.1 SKLADBA VÝf8JCEK ZL ZÁKLADNíHO FONDU

oso bní pre ze:ační •.••.••....•...........••••

oso bní a bs enční •••.••••..•..•.•...........•
meziknihovní .....•.........•...............

do zahraničí •..••................••......••

interní krátkodob~ •.••••••........•......••

interní dlouhodob~ •..••...•.......•.......•
interní cirkulace periodik ••••............•

periodika pro příruční fondy •..•..•.......•

reprografickými službami •••....•••.•.....••

celkem:

z toho výpůjček z depozitních skladů

191 656
65 753

4 756
14

189
406

8 782
3 760

10 069

285 397

15 254

3.4.2 SKLAD.aA VYP8JCEK Z FONDU l,uKROGRA:io'ICKÝCH MÉDIí

osobní prezenění ••••.•••.••.......•••.••.
osobní absenční •.••••.•..••...•••••..••.•

P.1e ziknihovní •••.......••............•.•••
reprografickjmi službami •••.••.••.......•

celkem:

3.4.3 SKLADBA VÝP8JCEK Z FONDU FIREMNí LI~ERATURY

8 610
796
421

b 407

18 434

osobní prezenční adreséřů •.••••.•.•••••••

osobní prezenční prospektů ••••.•.••.•.•••

osobní absenční .
absenční FL v t~matických řadách •••••.•••

celkem:

29

1 021
320 738

6 ~69

80 214

408 242



3.4.4 SKLADBA VÝI8Jc~K Z JINÝCH K~IHOVEN

pro interní služby o ••••••••••••••••• • •• •••• 12
ze zahraničí •.•...•••••. 0.................. 758
pro zahraničí •.....••.•.•..•..••..•.•....•• b

celkem: 776

3.4.5 SKLADBA HEPROGRAFICKÝCH SLUžEB - FOCET OBJEDNÁVEK

objednávky uživatelů ČSFR ••••.•..•••..•••.
objednávky pro zahraničí •.••.......•....••

celkem:

11 509
40

11 549

3.4.6 RESER§E ZE SEKUNDÁRNíCH FONDS A FIREMNí LITERA'l'URY

rešerše ze sekundárních fondů klasické 31 (+1 neg. ) 2 48;1 zázn.
strojové 6 b05 zázn.
tj 60 605,- Kčs

rešerše z ÚEVZOD 2 65 zázn.
rešerše FL 70 519 publ.

3.4.7 FOSKYT:WTÉ lNl<'OR.'']ACE

konzultace matodického odd • •.•...••...•..•••
ústní informace: ......•.

služby čtenářům .....•.......•.•••.•••.
firemní literatury ...............•....

ÚDF a bibliografie ••..•......•........
Ústřední evidence VZoD •...••••••••....
ústřední evidence překladů •..•....••..•

ústní informace celkem:

30

83

26 :::61

b 034
1 430

45
181

33 951



písemné infon~~ce:

služby čtenářům •.•...•....•...
firemní literatura ••...•..•.•.

písemné informace celkem:

informace celkem:

2 412
130

2 542

36 576

3.5 PltEHLED PROVOZU ZÁKLADNíCH SKLADe V KLEJ·ffiNTINU A DS STK

Počet objednávek Počet expedovaných svazků

DS Klementinum

16 032 65 641

Celkem
61 873

DS

15 254

Klementinum

62 292

Celkem

77 546

3.6. PID;HLED STATISTICKÝCH UKAZATELe MJ;1VS V R; 1991

1. IQ~~9~Y~l_~~~1~~~_9Q_~~h~~~!~i

celkový počet požadavků

z toho kladne vyřízených

formou výpůjčky

formou reprodukcí

celkový počet požadavků

z toho kladnd vyřízených

formou výpůjčky

formou reprodukcí

Nizozemí
SRN

GB
SSSR

Svýcarsko
Svédsko

Dánsko
USA
Francie
Rakousko

31

2 059
1 756

8E6

672

78
42
14
2e

498 pož.

359
d61

254
159
84

67
13

8
8



SRn
Jugoslávie
Bulharsko
Polsko
Dánsko
Finsko
Norsko
USA
G B
Nizozemí

3.7 UŽIVATEL~ STK

10
6
5
3
2
2
2
~

j.7.1 FOČ~T EVIDOVANÝCH U~ATEL8 V R. 1991

s platnými průkazy na r. 1991
z toho kolektivů

10 956
36

3.7.2 POCET -rÁV1jT~VNtK8 KIHHOVl'lY 122 725
z toho velké studovny 2<:: 1)2

studovny referátové a
firemní literatury 2 682

3.7.3 POČET ODBf;RAT~Le-,cplŠ~TICKÝCHAAD FIREMilí LITERATURY

stav 1990
přírůstek 1991
úbytek 1991

stav 1991

361

7
89

279

PR8MĚnNÝ·POČET ABONENTe NA 1 TEMATICKOU ~DU

stav 1990
úbytek 1991
stav 1991

32

:::5,02
.8,38

16,64



PRfu~ÉRNY POCE~ TBMATICKYCH fiAD NA 1 ABON~NTA

stav 1990
úbytek 199'1
stav 1991

17,68
5,72

11,96

3.5 ~ématická skla1ba výpůjček FL:

téma počet výpůjček %

1. Fyzika, teoretická chemie,geologie
2. Lékařství, bezpečnost práce, hygiena
3. Přesn2 mechanika, měřící přístroje,

regulace
4. Energetika, silnoproudá elektrotechnika
5. Slaboproudá elektrotechnika, elektronika
6. Strojírenswí
7. Doprava, dopravní prostředky,

signalize.ce
8. Zem~délství, potravinářský průmysl

9. Chemická technologie, chemické výrobky
10. Metalurgie
11. Prům~sl kaučuku a plastických hmot
12. Výpocetní technika
13. Polygrafie
14. ~extilní a oděvní průmysl
15. Dřevařský a papirensky prumysl
16. Stavební stroje, práce hmoty,

vybavení budov
17. Sklářský a keramický průmysl

18. Reprodukční technika, fotografie, film
19. Různé (knihovnictví, ekonomika, do~ácí

hospodářství, koželužství, hudební
nástroje, sport a hry, kancelářské

potřeby, bi7.utérie aj.)
20. Adresáře

24.658
9.022

25.636
33.595
31 .639
51 ,520

21.065
20.984
19,881
e.b14
9.349

59.522
9.389
9.185
7.471

30.373
11 .431
11,716

i 2.166
1 .021

6,04
2,21

6,26
8,23
7,75

12,62

5,16
),14
4,tn
~, 11
2,29

14,58
2,30
2,25
1,83

7,44
2,80
2,87

2,98
0,25

celkem

33

408.242 100,00
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