Informace o Knihovně MFF UK
v roce 1999

Organizace knihovny
Knihovna je rozdělena na dvě hlavní oddělení, knihovnu dějin přírodních věd a čtyři dílčí knihovny.

− ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍ - Záviškova knihovna
počet pracovníků: 7 (z toho 1 vedoucí, 0,2 pro KDPV)
otevírací doba:
Po-Čt 8.30-18.00, Pá

8.30-15.00

• 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:
výpůjční doba:

Po-Čt
Po,Út,Čt
Pá

8.30-18.00, Pá
8.30-14.00, St
8.30-12.00

8.30-13.00
8.30-16.00

− 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 (Knihovna Augusta Seydlera)
• Dílčí knihovna geofyziky
• Dílčí knihovna meteorologie a ochrany prostředí
• Dílčí knihovna Ústavu formální a aplikované lingvistiky
Provoz dílčích knihoven je zajišťován příslušnými katedrami; akvizici a vstupní zpracování
dokumentů provádí centrálně obě hlavní oddělení knihovny MFF.
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Knihovní fond
− počet knihovních jednotek celkem:
− počet časopiseckých titulů celkem:
− počet záznamů titulů knih v elektronickém katalogu:
− počet záznamů knihovních jednotek v elektronickém katalogu:

220 935
1 512
36 911
51 983

Rok 1999
− počet aktivních uživatelů:
4 409
− přírůstek knihovních jednotek:
3 115
− počet docházejících časopiseckých titulů:
536
− počet realizovaných výpůjček:
32 773
− počet výpůjček jiným knihovnám:
592
− počet výpůjček z jiných knihoven:
267
− počet výpůjček z ciziny:
77
− počet produkovaných stran kopií:
19 573
− přírůstek záznamů titulů knih v elektronickém katalogu:
5 339
− přírůstek záznamů knihovních jednotek v elektronickém katalogu: 6 841
− elektronické databáze:
• Current Contents (všechny řady) ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK
• CompactMath (získáno za recenzní činnost)
• MathSci (v síti)
• katalog Knihovny MFF:
1. telnet://tinlib@library.karlin.mff.cuni.cz
2. http://albert.karlin.mff.cuni.cz/cgi-bin/k6
• seznam docházejících časopisů (http://www.mff.cuni.cz/iso/lib/sez.htm)
• bibliografie pracovníků MFF UK 1994-1998 (http://www.mff.cuni.cz/iso/lib/dtb.htm)
− přírůstek literatury koupí v r. 1999

KNIHY
UČEBNICE
SKRIPTA
ČASOPISY

Odd. fyzikální
titulů
ks
108
109
16
50
6
57
70
-

Odd. mat. - inf.
titulů
ks
233
233
77
292
45
67
94
-

CELKEM
titulů
ks
341
342
93
342
51
124
164
-

− přidělený rozpočet fakulty na rok 1999 činil 7 000 000 Kč
z grantových prostředků bylo převedeno na účet knihovny 162 000 Kč
− další zdroje získávání literatury:
• výměnou za Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica
93 časopiseckých titulů
105 neperiodik
v celkové hodnotě cca 166 000 Kč (výdaje: 33 000 Kč na poštovném)
• výměnou za Czechoslovak Journal of Physics
2 časopisecké tituly
v celkové hodnotě cca 28 900 Kč
• výměnou za Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae:
206 časopiseckých titulů
8 knih
v celkové hodnotě cca 960 000 Kč
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• recenze pro The European Mathematical Society Newsletter: 291 knih
v celkové hodnotě cca 640 000 Kč
• dary: (Deutsche Forschungsgemeinschaft-Bonn, IEEE Computer Society-Washington)
24časopiseckých titulů
v celkové hodnotě cca 390 000 Kč
• granty
171 titulů knih (77 sekce matematiky, 94 sekce fyziky)
v celkové hodnotě cca 320 000 Kč
− technické vybavení knihovny:
• UNIX-server + UPS, 24 PC z toho 21 v síti
Programové vybavení knihovny:
• automatizovaný knihovní systém T-series: moduly OPAC, katalog, výpůjčka, správa seriálů
• ProCite

Rok 1999 : shrnutí
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

knihovna zpracovala bibliografické záznamy zaměstnanců fakulty za rok 1998 v počtu 1112
záznamů, požadavkům RIVu vyhovělo 712 záznamů
nová verze WWW katalogu je přístupná na adrese: http://www.karlin.mff.cuni.cz/cgi-bin/k6
a kromě paralelního vyhledávání v katalozích dalších knihoven umožňuje kombinaci dotazů
pomocí booleovských operátorů
WWW stránky knihovny od svého zveřejnění zaznamenaly přes 7000 přístupů
z počítačů na fakultě je umožněn volný přístup do plných elektronických verzí časopisů
společností Institute of Physics, American Institute of Physics, Institute for Scientific Information,
American Astronomical Society, Elsevier Science, Wiley Interscience a American Meteorological
Society, které knihovna odebírá (celkem 31 titulů)
tištěná verze seznamu veškerého časopiseckého fondu matematicko-informatického oddělení
knihovny a knihovny Matematického ústavu AV ČR a jeho zveřejnění na WWW stránkách
knihovny
realizace grantu na zabezpečení volně přístupného fondu matematicko-informatického oddělení
knihovny – instalace zabezpečovacího elektromagnetického ochranného zařízení a vlepování
ochranných etiket do knih (v současné době je ochráněno cca 17 000 knihovních jednotek)
v říjnu se knihovna zúčastnila celostátní akce Týden knihoven (prezentace informačních zdrojů
v prostředí Internetu, prezentace katalogu, prezentace odborných databází, odpustkový týden)
u příležitosti 120. výroční narození prof. Františka Závišky, uspořádalo fyzikální oddělení
knihovny ve spolupráci s Archivem AV ČR výstavku
dokončení retrospektivní katalogizace časopiseckého fondu umístěného na Karlově
pokračování příprav fyzikálního oddělení knihovny na rekonstrukci (odpisy, vazby, přesuny do
depozitáře)
zahájení retrokatalogizace fondů Dílčí knihovny katedry geofyziky a Knihovny Augusta Seydlera
pokračování revize výpůjčního protokolu
upgrade elektronického knihovního systému T-series – nová verze přinesla řadu změn zejména
v modulu výpůjčního protokolu (diferenciace mezi jednotlivými čtenářskými kategoriemi,
nastavení limitu výpůjček a pokut, nový způsob generování upomínek atd.) a modulu
čtenářského katalogu (možnost sledování aktuálního stavu vlastního čtenářského konta –
přístup přes heslo) – bohužel, nová verze s sebou přinesla řadu problémů, způsobených
chybami ve vlastním programu, knihovna je řeší s distributorem a ostatními uživateli tohoto
systému
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Plány na nejbližší období
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pokračování příprav fyzikálního oddělení knihovny na rekonstrukci (odpisy, vazby, přesuny do
depozitáře)
rekonstrukce fyzikálního oddělení knihovny na Karlově
vystavení seznamu retrospektivního časopiseckého fondu fyzikálního oddělení knihovny
v prostředí WWW (popř. i tištěná verze)
dokončení realizace grantu ochrany knižního fondu v matematicko-informatickém oddělení
knihovny
pokračování v retrokatalogizaci knižního fondu
pokračování retrokatalogizace fondu dílčích knihoven
modernizace počítačového vybavení pro uživatele
vývoj webovské stránky knihovny a jejím prostřednictvím i realizace některých služeb čtenářům
knihovny (meziknihovní výpůjční služba, seznamy časopisů apod.)
zahájení retrospektivního zpracování časopiseckého fondu z depozitáře knihovny na Malé
Straně
dokončení revize výpůjčního protokolu
rozšíření matematicko-informatického oddělení knihovny v Karlíně o související sklepní prostory

Zpracovala:

RNDr. D. Hrušková
vedoucí knihovny
9.2. 2000
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