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Periodikum, časopis, seriál 

 Definice podle AACR2 

 publikace na jakémkoliv médiu, postupně vydávaná po  

částech, majících číselné či chronologické označení, bez předem 

stanovené doby ukončení 

 

 Základní rysy periodika ovlivňující akvizici: 

 periodicita 

 neznámá ukončenost vydávání 

 

210 mm 



Základní kroky akvizice periodik: 

•  profilování fondu 

•  zjišťování dokumentů 

•  výběr dokumentů 

•  získávání dokumentů 

 

Zdroje informací o titulech 
• Ulrich’s Periodicals Directory 

 (nakladatelství Bowker) 

 na http://ulrichsweb.com placený přístup 

 v NTK přístupný pro registrované uživatele 
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 Databáze ISSN 

  Národní středisko ISSN v NTK 

  ISSN Compact, pouze data do roku 2003  

  Česká DB ISSN 

 

 Národní bibliografie 

  ČNB 

  Souborné katalogy  

  SK VPK http://www.techlib.cz/cs/262-vpk 

  SK ČR http://sigma2.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-
b&local_base=skc 

 

 Katalogy distributorů, nakladatelů, ediční plány… 
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Výběr dokumentů 

Závisí na: profilu fondu 

   službách - čtenářích 

   rozpočtu 

 

Použití Journal Citation Reports 

vyhodnocení vybrané kolekce časopisů z hlediska jejich 

„vědeckosti“ 

 

Budování DB deziderát 

Koordinovaná akvizice 

 

210 mm 



Získávání dokumentů 

- běžné 

- retrospektivní (pozor na „poločas rozpadu“ informací z 
jednotlivých vědních oborů…) 

 

a) povinný výtisk periodik:zákon č. 46/2000 Sb. tiskový zákon,            
č. 302/2000 Sb., č. 320/2002 Sb.  

b) nákup 

c) výměna 

d) dar 

 

- účast v kooperačních systémech dodávání dokumentů 

 systém VPK 

 řešení aktuálně nízkého rozpočtu na akvizici periodik 

210 mm 



A - Analytický popis 

• Vybrané české časopisy akvizice odevzdává na analytický 

popis. 

• Zpracovávají se články, které se týkají techniky. 

F -foto 

• časopisy se dávají do reprografického oddělení, kde jsou 

zákazníkům skenovány obsahy 

• Služba "Current contents". 
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Porovnání tištěných a elektronických časopisů 

Tištěné časopisy 

 výhody 

 nevýhody 

 

Elektronické časopisy 

 výhody 

 nevýhody 
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