Informace o Knihovně MFF UK
v roce 2017

Organizace a personální obsazení Knihovny MFF UK
Knihovna je rozdělena na tři oddělení (fyzikální, informatické a matematické). Součástí knihovny je dále
Půjčovna skript a učebnic, Knihovna dějin přírodních věd (KDPV) a tři dílčí knihovny.
Vedoucí knihovny: Mgr. Jiří Kuča

ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍ - Knihovna Františka Závišky, Ke Karlovu 3, Praha 2
otevírací doba:
Po - Čt 8.30 - 18.00, Pá 8.30 - 15.00
Bc. Žaneta Floriánová - personální identifikátory
Marcel Goliaš, DiS. - OBD
PhDr. Jana Krejčí - katalogizace a retrokatalogizace
Mgr. Milena Kučová - systémový knihovník, katalogizace
Renata Surynková - MVS, správa depozitáře
David Volenec - výpůjční protokol
Mgr. Kateřina Vrtálková - zástupce vedoucího knihovny, správa EIZ a seriálů

ODDĚLENÍ INFORMATICKÉ, Malostranské náměstí 25, Praha 1
otevírací doba:
Po - Čt 9.00 - 16.00, Pá 9.00 - 15.00
PhDr. Petra Hoffmannová - akvizice, katalogizace, MVS, fakultní koordinátor pro oblast evidence a
zveřejňování závěrečných prací a systému Turnitin
Ilona Klementová - výpůjční protokol, retrokatalogizace, propagace

ODDĚLENÍ MATEMATICKÉ - Knihovna Václava Hlavatého, Sokolovská 83, Praha 8
otevírací doba:
Po - Čt 8.30 - 18.00, Pá 8.30 - 15.00
Radana Cibulková - akvizice, správa seriálů, MVS
Bc. Žaneta Floriánová - digitalizace, výpůjční protokol, správa personálních identifikátorů
Eliška Janečková, DiS. - katalogizace seriálů a retrokatalogizace
Lenka Jeřalová, DiS. - katalogizace a retrokatalogizace

PŮJČOVNA SKRIPT A UČEBNIC, V Holešovičkách 2, Praha 8
otevírací doba:
Po - Čt 8.30 - 18.00, Pá 8.30 - 15.00
Květoslava Dobiášová - výpůjční protokol
Markéta Jiříčková - retrokatalogizace
Marcela Kahounová - výpůjční protokol

KNIHOVNA DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD A DEPOZITÁŘ, V Holešovičkách 2, Praha 8
otevírací doba:
Renata Surynková

Čt 9.00 - 12.00
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DÍLČÍ KNIHOVNY
Dílčí knihovna Astronomického ústavu UK (Knihovna Augusta Seydlera)
Dílčí knihovna Katedry geofyziky
Dílčí knihovna Katedry fyziky atmosféry
Provoz dílčích knihoven je zajišťován příslušnými katedrami; akvizici a vstupní zpracování dokumentů
provádí centrálně fyzikální oddělení Knihovny MFF UK.

Aktuální stav knihovního fondu
počet knihovních jednotek celkem:
počet tištěných časopiseckých titulů celkem:
počet záznamů knihovních jednotek v katalogu:

178 950
1 393
162 523

Rok 2017– souhrnná data o knihovně
počet aktivních uživatelů:
přírůstek knihovních jednotek:
počet titulů dostupných elektronických knih (MFF UK)
počet realizovaných výpůjček:
z toho prodloužení
počet realizovaných MVS požadavků jiným knihovnám:
počet realizovaných MVS požadavků z jiných knihoven:
počet zhotovených stran kopií:
počet výpůjček vrácených prostřednictvím biblioboxů

3 075
1 626
204
26 144
10 291
384
417
2 462
818

Náklady na literaturu v celkové výši 1,88 mil. Kč (sekce fyziky 594 tis. Kč, sekce informatiky 899 tis. Kč,
sekce matematiky 383 tis. Kč) hrazeny z provozních peněz jednotlivých sekcí, provozních peněz knihovny a
z grantových, popř. projektových prostředků. Z výše uvedených zdrojů bylo nakoupeno 627 knih v úhrnné
hodnotě 1,09 mil. Kč (sekce fyziky 297, sekce matematiky 209, sekce informatiky 121 knih).
Z provozních prostředků knihovny byla dokoupena studijní literatura ve výši 42 tis. Kč.
Dalším zdrojem přírůstků nové literatury byly výměny za české tituly Commentationes Mathematicae
Universitatis Carolinae a The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics.
Počet časopiseckých titulů získaných výměnou: 120
V roce 2017 knihovna zpracovala a zařadila do katalogu 371 knih, které získala MFF UK darem a 15 knih,
které získala výměnou.

Elektronické informační zdroje (EIZ):
Na konci roku 2017 skončil dotační program MŠMT „Informace – základ výzkumu“, který byl vypsán na roky
2013-2017. V rámci tohoto dotačního programu byly pořizovány celouniverzitní informační zdroje, např. :
Web of Science, Scopus, přístup k elektronickým časopisům na platformách SpringerLink, ScienceDirect,
Wiley Online Library, ProQuest Central a přístup ke kolekcím časopisů Academic Search Complete,
Business Source Complete, Environment Complete na EBSCOhost, Oxford Journals Online STM Collection,
JSTOR Arts & Sciences I, II a III a k e-knihám ebrary Academic Complete. Z tohoto programu byly
pořizovány také 2 fakultní zdroje pro informatickou sekci : ACM Digital Library a IEEE/IET Electronic Library
(IEL).
Na tento dotační program navázal projekt z Operačního programu „Výzkum, vývoj, vzdělávání“, s názvem
„Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib)“, který má zajišťovat centrální nákup
klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR v letech 2018-2022. Knihovna se do projektu zapojila
prostřednictvím Ústřední knihovny UK. V roce 2017 proběhly přípravné fáze tohoto projektu, jako např.
nahlášení zdrojů, které chceme pořizovat prostřednictvím tohoto programu, jejich několikakolové
posuzování, nacenění těchto zdrojů. Vysoutěžení a podepsání smluv se přes veškeré úsilí všech účastníků
do konce roku 2017 nepodařilo zajistit; tato situace však nemá vliv na přístup k těmto zdrojům pro rok 2018.
KNIHOVNA MFF UK 2017
Strana 2

Z projektu CzechELib budou pořizovány nejen celouniverzitní zdroje, ale i některé fakultní s vysokými
pořizovací náklady (dotace činí 50% na EIZ a 70% na bibliometrické zdroje). Za MFF UK jsou do tohoto
projektu přihlášeny následující zdroje : ACM Digital Library, American Institute of Physics – Complete,
American Mathematical Society Journals, American Physical Society e-Journals - kolekce APS ALL,
IEEE/IET Electronic Library (IEL), IOPscience a MathSciNet.
Aktualizovaný přehled všech dostupných elektronických informačních zdrojů je umístěn na Portálu
elektronických časopisů UK na stránce http://pez.cuni.cz.
Přehled informačních zdrojů spoluvytvářených Knihovnou MFF UK
Centrální katalog UK

http://ckis.cuni.cz/F/

Portál elektronických zdrojů UK (PEZ)

http://pez.cuni.cz/

Discovery služba UK (UKAŽ)

http://ukaz.cuni.cz

Bibliografie MFF UK

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/bib.htm

ePrezenčka (participace v rámci UK)

http://repozitar.cuni.cz

Repozitáře závěrečných prací UK

http://repozitar.cuni.cz,
http://www.cuni.cz/UK-4427.html

Programové vybavení knihovny
•
•
•
•

systém Aleph 500 v. 22.1.4 (moduly katalogizace, výpůjčky, akvizice, meziknihovní výpůjčky),
integrovaná součást Centrálního knihovně-informačního systému UK
systém pro dlouhodobou archivaci a správu elektronických dokumentů DigiTool
systém na správu elektronických zdrojů Verde, linkovací server SFX, EBSCO Discovery Service
systém pro sběr a správu bibliografie OBD

Bibliografie pracovníků MFF UK
Knihovna v roce 2017 zpracovala 1537 bibliografických záznamů zaměstnanců fakulty, z nichž 1460
vyhovělo požadavkům RIV. Bibliografie pracovníků MFF UK je dostupná na stránce
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/bib.htm.

Rok 2017 – shrnutí
Od 1.1. začal platit nový provozní řád knihovny (Směrnice děkana č. 12/2016), který obsahuje i
aktualizovaný výpůjční řád.
Od začátku roku začala platit nová jednotná matice výpůjček pro všechny knihovny UK. Došlo tak k
sjednocení kategorií výpůjček a čtenářů, výpůjčních lhůt a výše poplatků v rámci celé UK. V této souvislosti
knihovna v průběhu ledna nesankcionovala pozdní vrácení dokumentů.
V únoru proběhla bez větších potíží již čtvrtá revize výpůjček zaměstnanců fakulty. Díky vzájemné spolupráci
knihovny a zaměstnanců fakulty se tento proces každým rokem zlepšuje a urychluje a stává se v podstatě
rutinní záležitostí.
Na jaře proběhla revize knihovního fondu fyzikálního oddělení knihovny na Karlově. Revize byla zaměřena
na monografie (signatura F), zkontrolováno bylo celkem 14 611 knihovních jednotek.
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V létě proběhla také revize knihovního fondu informatického oddělení na Malé Straně. Zde bylo celkem
zkontrolováno 10 846 knihovních jednotek. Z obou kontrol byly vyhotoveny revizní zprávy.
V létě byla zahájena postupná revize přírůstkových seznamů fyzikálního oddělení. Kompletně se zpracovaly
a do elektronické podoby byly převedeny seznamy monografií a vázaných časopisů z let 1963 a 1964.
Zástupkyně knihovny se na přelomu srpna a září opětovně zúčastnily setkání studentů prvních ročníků
na Albeři, kde svědomitě a úspěšně reprezentovaly knihovnu a představily studentům její služby a zároveň
upozornily i na nové rysy tzv. výpůjční matice.
Ke konci roku byl pořízen návratový knižní box pro matematickou pobočku v Karlíně. Byl umístěn na chodbě
před knihovnou.
Po celý rok probíhala systematická retrokatalogizace dokumentů z depozitářů fyzikálního oddělení v Troji, do
kterého se zapojili i pracovníci dalších poboček knihovny. Celkově bylo zpracováno 1008 knihovních
jednotek.
Ve spolupráci s Oddělením mediální komunikace MFF UK bylo pro knihovnu vytvořeno nové logo, které
odpovídá jednotné grafické prezentaci fakulty. Nové logo bylo použito na propagační předměty knihovny.
Knihovna se metodicky podílela na plnění Směrnice děkana č. 11/2016 K zavedení personálních
identifkátorů autorů z MFF UK. Během roku proběhlo přibližně 170 osobních konzultací s autory. Dohromady
bylo založeno přes 3000 identifikátorů, jmenovitě ORCID (Open Research and Contributor ID),
ResearcherID a ScopusID. Tyto identifikátory byly zaneseny do univerzitní databáze WhoIs. Knihovna bude i
nadále koordinovat tuto činnost na MFF UK.

Plány na rok 2018
• příprava knihovny na zavedení GDPR (školení, úprava dokumentů, organizační opatření)
• úprava interiéru fyzikálního oddělení (broušení parket, malování)
• revize knihovního fondu matematického oddělení v Karlíně
• zpracování jednotek seriálů v depozitáři v Troji
• retrokatalogizace monografií fyzikálního oddělení
Zpracovaly: M. Kučová, K. Vrtálková

31. 8. 2018
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