Informace o knihovně MFF UK v roce 1997
Organizace knihovny
Knihovna je rozdělena na dvě hlavní oddělení, knihovnu dějin přírodních věd a pět dílčích knihoven.
− ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍ - Záviškova knihovna
počet pracovníků: 6 (z toho 1 vedoucí, 1 správce systému, 0,2 pro KDPV)
otevírací doba:
Po-Čt 8.00-18.00, Pá
8.00-15.00
• Knihovna dějin přírodních věd
počet pracovníků - zajišťováno odd. fyzikálním
otevírací doba:
Čt
9.00-12.00
• Půjčovna skript a učebnic oboru fyziky (se studovnou skript a učebnic oboru fyziky,
informatiky a matematiky)
počet pracovníků: 2
provozní doba studovny: Po-Čt
9.00-18.00, Pá
9.00-13.00
výpůjční doba:
Po,Út,Čt
9.00-14.00, St
9.00-16.00
Pá
9.00-12.00
− ODDĚLENÍ MATEMATICKO-INFORMATICKÉ - Knihovna V. Hlavatého
počet pracovníků: 4
otevírací doba:

Po-Čt 8.30-18.00, Pá

8.30-15.00

• Dílčí knihovna astronomie
• Dílčí knihovna geofyziky
• Dílčí knihovna meteorologie a ochrany prostředí
• Dílčí knihovna katedry tělesné výchovy
• Dílčí knihovna Ústavu formální a aplikované lingvistiky
Provoz dílčích knihoven je zajišťován příslušnými katedrami; akvizici a vstupní zpracování
dokumentů provádí Ústřední knihovna.

Knihovní fond
− počet knihovních jednotek celkem:
− počet časopiseckých titulů celkem:
− počet záznamů knih v elektronickém katalogu:

217 450
1 509
42 113

Rok 1997
− počet aktivních uživatelů:
− přírůstek knihovních jednotek:
− počet docházejících časopiseckých titulů:
− počet realizovaných výpůjček:
− počet výpůjček jiným knihovnám:
− počet výpůjček z jiných knihoven:
− počet výpůjček z ciziny:
− počet produkovaných stran kopií:
− přírůstek záznamů knih v elektronickém katalogu:
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3 345
2 614
426
16 981
743
311
31
6 726
7 893
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− elektronické databáze:
• Current Contents - Physical, Chemical and Earth Sciences with abstracts
• Current Contents - Engineering, Computing and Technology with abstracts
• CompactMath (získáno za recenzní činnost)
• MathSci (v síti)
• katalog Ústřední knihovny MFF UK:
1. telnet://tinlib@library.karlin.mff.cuni.cz
2. http://albert.karlin.mff.cuni.cz/cgi-bin/k5
• seznam docházejících časopisů (http://www.karlin.mff.cuni.cz/asc/knihovna/knihovna.htm)
• bibliografie pracovníků MFF UK 1994, 1995 a 1996 (tamtéž)
− přírůstek literatury v r. 1997

KNIHY
UČEBNICE
SKRIPTA
ČASOPISY

Odd. fyzikální
titulů
ks
430
430
4
24
16
131
84
-

Odd. mat. - inf.
titulů
ks
945
945
36
89
29
181
107
-

CELKEM
titulů
ks
1 375
1 375
40
113
45
312
191
-

− další zdroje získávání literatury:
• výměnou za Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica:
61 časopiseckých titulů
3 knihy
v celkové hodnotě cca 280 000 Kč (výdaje: 27 000 Kč na poštovném)
• výměnou za Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae:
168 časopiseckých titulů
15 knih
v celkové hodnotě cca 1 120 000 Kč
• recenze pro The European Mathematical Society Newsletter: 159 knih
v celkové hodnotě cca 370 000 Kč
• dary:
6 časopiseckých titulů
34 knih
v celkové hodnotě 408 000 Kč
− technické vybavení knihovny:
• UNIX-server + UPS, 26 PC z toho 23 v síti
• automatizovaný knihovní systém TINLIB: moduly OPAC, katalog, výpůjčka, správa seriálů

Rok 1997 : shrnutí
−
−
−
−
−
−

bylo
dokončeno
retrospektivní
zpracování
veškerého
časopiseckého
fondu
matematicko-informatického oddělení knihovny
uskutečnila se věcná přestavba knižního fondu matematického oddělení knihovny. Veškerý
knižní fond byl oheslován (dle LCSH - kongresová knihovna USA), formou zkrácených záznamů
zpracován do Tinlibu a posléze fyzicky přemístěn
byla vydána tiskem brožura Informace o knihovně;Text brožury je vystaven a průběžně
aktualizován na domovské stránce fakulty
v průběhu března bude dokončena revize knihovního fondu v Troji
knihovna zpracovala 1146 bibliografických záznamů zaměstnanců fakulty a garantovala sběr
bibliografických dat za celou UK
v matematickém oddělení proběhla rekonstrukce počítačové sítě, přičemž bylo modernizováno
počítačové vybavení. Modernizace sítě rovněž proběhla v Půjčovně skript a učebnic v Troji.
Knihovna byla vybavena dvěma novými počítači k usnadnění přístupu k externím informačním
zdrojům a ke zvýšení kvality správy systému Tinlib
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−
−
−
−
−

katalog knihovny je přístupný i na adrese: http:/albert.karlin.mff.cuni.cz/cgi-bin/k5
fyzikální oddělení knihovny získalo po zdařilých jednáních sponzorský dar od senátora Koukala
ve výši 63 000 Kč
v matematicko-informatickém oddělení proběhly dvě prodejní výstavy zahraničních
nakladatelství
z počítačů na fakultě je umožněn volný přístup do plných elektronických verzí časopisů
společností Institute of Physics a American Institute of Physics, které knihovna odebírá
za finančního přispění knihovny, sekce fyziky a fakulty budou od roku 1998 všechny řady
databáze Current Contents na síti

Plány na nejbližší období
−
−
−
−
−
−
−
−

rekonstrukce fyzikálního oddělení knihovny
dokončení retrospektivní katalogizace časopiseckého fondu ve fyzikálním oddělení knihovny
doplnění zkrácených katalogizačních záznamů v matematicko-informatickém oddělení knihovny
pokračování v retrokatalogizaci knižního fondu
modernizace počítačového vybavení pro uživatele
vývoj webovské stránky knihovny a jejím prostřednictvím i realizace některých služeb čtenářům
knihovny
zlepšení vybavení studijních prostor knihovny v Troji
vybavení depozitáře a KDPV základní počítačovou technikou - umožnění komunikace se
systémem Tinlib
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA LITERATURU V R. 1997
Přiděleno

SEKCE

Čerpáno
Knihy

Časopisy

Dobropisy
61 000 Kč

Fyzika

2 750 000 Kč

3 100 Kč

2 830 000 Kč

Informatika

1 460 000 Kč

452 000 Kč

991 000 Kč

Matematika

1 440 000 Kč

149 000 Kč

1 293 000 Kč

20 000 Kč

CELKEM

5 650 000 Kč

604 100 Kč

5 114 000 Kč

81 000 Kč

CELKEM
1)

2 772 000 Kč
1 443 000 Kč

2)

1 422 000 Kč
5 637 100 Kč

Sekcím I a M jsou nedočerpané prostředky k dispozici v roce 1998
1) Dobropis za nedodané publikace
2) Převod ze sekce

Za přístup k síťové verzi všech řad Current Contents v roce 1998 zaplatila Matematicko-fyzikální
fakulta částku 225 000 Kč. Částka 75 692 Kč byla zaplacena z rozpočtu knihovny pro fyzikální sekci,
částkou 100 000 Kč přispěla sekce fyziky a částka 49 308 Kč byla hrazena z rozpočtu
děkana MFF UK.

Zpracovala:

RNDr. D. Hrušková
vedoucí knihovny
3.2.1998
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