Zpráva o činnosti Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003
___________________________________________________________________________

Úvod:

Rok 2003 byl pro Knihovnu Právnické fakulty UK rokem velmi těžkým. Určujícím
momentem veškeré činnosti byly důsledky povodně v roce 2002. Prioritou roku bylo vyrovnat
se se změněnými podmínkami, zahájit obnovu knihovního fondu, příslušných evidencí a
především poskytovat standardní služby i v této obtížné situaci. Likvidace povodňových škod
zasáhla všechny pracovnice knihovny, ať už se podílely na zjišťování skutečného stavu
knihovního fondu, jeho přemisťování do náhradních prostor, sestavování nejrůznějších
soupisů i zvýšené akviziční a zpracovatelské činnosti. Ve skutečnosti byly všechny zapojeny
do několika dalších agend.
Významným mezníkem roku bylo i uvedení nových norem pro oblast služeb. Jedná se o
Knihovní řád UK, vydaný opatřením rektora č.21/2002 a Výpůjční řád PF UK, vydaný
pokynem děkana PF UK č.3/2003. Oba předpisy upravují provozování knihovnických a
informačních služeb v Knihovně PF UK a přinesly určité změny, především rozšíření
poskytovaných služeb.
V oblasti služeb se knihovna musela vyrovnat i se zvýšeným počtem nastupujících
studentů, způsobeným mimořádnými okolnostmi při přijímacím řízením ve školním roce
2003/2004. Novým studentům bylo nabídnuto více času při prezentacích knihovny a vstupních
exkurzích a v závěru roku byl zdvojnásoben počet učebnic obligatorních předmětů ve studovnách.
Přechod všech studentů UK na nový průkaz studenta byl organizačně náročným
místem pro přístup ke službám. Ve spolupráci s PPT se knihovna snažila minimalizovat
prodlevy při registraci uživatelů knihovny a zdá se, že se podařilo úkol zvládnout bez
výrazných negativních důsledků pro uživatele. Poděkování patří jmenovitě RNDr. Stupkovi,
který se na akci osobně podílel.
Předložená zpráva dokumentuje, že rok 2003 byl v knihovně rokem dynamickým.
Kromě hledání ztracené rovnováhy, byl i rokem odražení se ode dna, což dokazují uvedené
kvantitavní údaje. Ze zprávy je též zřejmé, že v loňském kalendářním roce byla většina aktivit
knihovny zaměřena na vnitřní problematiku. O to více je nutné zdůraznit, že ani v takto
obtížné situaci nebyly porušeny žádné vnější vazby, ani účast v mimofakultních projektech
jakými jsou Souborný katalog UK, CASLIN, LI 01033, LI 002007,SKIP, SDRUK, IALL a
další.

PhDr. Jana Mouchová
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Oddělení zpracování knihovního fondu :
Práce oddělení byla během celého roku ovlivněna potřebou rekonstruovat povodní silně
poškozený knihovní fond. Kromě běžné agendy bylo hodně pozornosti věnováno získávání
náhrad za zničené publikace a jejich zpracování.
Akvizice:
Díky mimořádným dotacím bylo nakoupeno nejvíce svazků za posledních 26 let. Do
přírůstkového seznamu bylo zapsáno 4.530 knihovních jednotek (2002: 2.931). Složení
přírůstků z hlediska způsobu nabytí bylo následující:
Tab.1 – Přírůstky podle způsobu nabytí
2002
Rozdíl
2003
Koupě
+ 1.413
3.158 1.745
Dar
544
+ 238
782
Výměna
22
+
8
30
Vazba
594
- 144
450
Granty
18
+ 107
108
CD-Rom
8
8
0
Celkově bylo vydáno na pořízení informačních zdrojů 7.796.795,- Kč, přičemž finanční
prostředky získané z grantů činily 475.537,- Kč a dotace na náhrady 4.560.831,- Kč.
Tab.2 – Struktura finančních zdrojů
2003
Rozpočet fakulty
2.760.427
Granty knihovny
327.809
Výzkumný záměr a granty učitelů
147.728
Dotace na náhrady
4.560.831
Celkem
7.796.795

2002
2.446.653
192.390
24.048
0
2.663.091

Rozdíl
+313.774
+135.419
+123.680
+4.560.831
+5.133.704

Tab.3-Použití finančních zdrojů z rozpočtu
2002
Rozdíl
2003
Knihy
953.229 1.139.633 -186.404
Časopisy 1.480.378 1.307.020 +173.358
Databáze
0 +326.820
326.820
Vazba
122.490 + 15.299
137.789
Celkem
2.898.216 2.569.143 +329.073
Rok 2003 byl pro Knihovnu PF UK finančně velmi příznivý. Tato situace umožnila
mimořádné nákupy zahraničních publikací a zkvalitnění knihovního fondu především v oboru
moderní zahraniční odborné literatury. Podařilo se získat i finančně náročné zahraniční
encyklopedie, které známe ze zahraničních univerzit, ale u nás dosud nebyly dostupné.
Za uvedení stojí především následující soubory:
- Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Berlin-New York: de Gruyter. 93 sv.
- Constitutions of the Countries of the World. New York: Oceana Publications. 20 sv.
- Enciclopedia del Diritto, Varese: Giuffre, 1958-1993. 55 sv.
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- International Law Reports. Cambridge: Cambridge University Press, 1932-2003. 102
sv.
- Szladits Bibliography of Foreign and Comparative Law. New York: Oceana
Publications, 1990-2001. 19 sv.
Díky těmto drahým publikacím, které jsme mohli pořídit zcela výjimečně, činila průměrná
cena zakoupené knihovní jednotky v roce 2003 1.541,- Kč.
Dobrá finanční situace byla využita i v nabídce studijní literatury. Na základě rozhodnutí
kolegia děkana ze dne 3.11.2003 byly přikoupeny všechny tituly učebnic pro obligatorní
předměty, které jsou na trhu k dispozici. Vzhledem k rostoucímu počtu studentů je toto
opatření pro fungování knihovny velmi významné.
Odběr časopisů v roce 2003 zůstal téměř na stejné úrovni 342 titulů (2002: 333 titulů).
Prostřednictvím Knihovny PF UK byla dostupná řada elektronických informačních zdrojů.
Většina byla k dispozici díky programu MŠMT „LI Informační zdroje pro vývoj a výzkum“,
který byl ukončen k 31.12.2003. Vlastní databáze, které knihovna buduje jsou dvě (katalog
knihovny a evidence publikační činnosti učitelů PF UK), dále zpřístupňovala oprávněným
uživatelům 31 databází z oblasti polytematických a společenskovědních informačních zdrojů.
Z toho 28 databází online. Dále měli uživatelé přístup i do oborových databází: medicina (7),
farmacie (1), přírodní vědy (10), ekonomie (6), pedagogika (3), psychologie (2), technika (11)
a volný čas, sport, zábava (5). Nejžádanější však byly databáze určené výhradně právníkům,
jako např. ASPI, Justis CELEX, LEGSYS. Ke konci roku 2003 byly získány dvě nové
specializované plnotextové databáze HeinOnline a Wilson Index to Legal Periodicals Full
Text. Úpný seznam databází dostupných v roce 2003 je uveden v příloze.
Kromě nakoupených knih, časopisů a databází, získala knihovna v průběhu roku i velké
množství darů od jednotlivců i institucí. Z takto získaných zahraničních darů bylo zpracováno
392 svazků v hodnotě 372.967,- Kč. Dalších 1.040 svazků v hodnotě 936.000,- Kč je zatím
evidováno pouze v prozatímní evidenci. Celkem obdržela knihovna v roce 2003 5.210 svazků
darů. Seznam evidovaných dárců je uveden v příloze této zprávy.
Katalogizace:
V souladu se zvýšeným nákupem byl v roce 2003 vysoký i počet zpracovaných knih.
Do elektronického katalogu knihovny bylo dodáno 2.108 záznamů běžného přírůstku a 120
retrozáznamů. Všechny pořízené záznamy byly předány do souborného katalogu Univerzity
Karlovy v Praze a 1988 záznamů bylo zasláno do souborného katalogu ČR – Caslin, se
kterým naše knihovna spolupracuje od roku 2000.
Revize:
Revizní práce v roce 2003 probíhaly v daleko větší míře, než v jiných letech. To bylo přímým
důsledkem povodně v roce 2002. Na provádění revize se v průběhu celého roku podíleli téměř
všichni pracovníci knihovny. Bylo zrevidováno 31.335 svazků běžné signatury, umístěných
převážně v dislokovaných skladech. Část zrevidovaných knih byla přemístěna do provizorních úložišť ve skříních na chodbách fakulty. Dále bylo zrevidováno 5.772 svazků kvalifikačních prací (diplomových, rigorózních a disertačních). Byl pořízen jejich seznam a byly předány k uložení do Archivu UK v Lešeticích.
V rámci každoroční revize volného výběru ve studovnách byla provedena revize ve dnech 5.15.8.2003. Zrevidováno bylo 36.726 knihovních jednotek, přičemž nebylo dohledáno 146
jednotek (2002: 149). Revize ve studovnách byla poprvé provedena pomocí nového revizního
programu, který vytvořili, otestovali a uvedli do provozu Mgr.Muravský a Ing. Martinková.
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Oddělení služeb čtenářům:
Prioritou oddělení bylo udržet služby na standardní úrovni i přes potíže způsobené povodní.
Statistické výstupy neprokazují žádný výrazný propad a lze tudíž usuzovat, že tohoto základního cíle bylo dosaženo. Dalším výrazným mezníkem bylo zavedení nového Knihovního řádu
(17.12.2002) a Výpůjčního řádu PF UK (17.3.2003). Vydání nových norem souviselo
s aplikací zákona č.257/2000, Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb a v praktické rovině znamenalo rozšíření některých
druhů služeb (např. MVS, MMVS a rešerší). Obtížným místem pro bezchybný chod oddělení
byl přechod na nové studentské průkazy.Jeho provedení bylo závislé na dokonalé koordinaci
několika subjektů, která se v některých případech zajišťovala velmi těžko. Ani v tomto
případě jsme nezaznamenali, že by došlo k zásadnímu omezení služby a věříme, že se
podařilo úkol organizačně zvládnout.
Počet čtenářů:
Tab.4-Složení uživatelů
Student (PF UK)
Student (mimořádné studium)
PGDS
Erasmus Sokrates, Cambridge
Rigorozant
Host
Veřejnost
Veřejnost UK
Veřejnost (student mimo UK)
Zaměstnanec (PF UK)
Instituce
Celkem

2003 2002 Rozdíl
+ 75
4.513 4.362
66
- 25
41
170
- 73
97
57
+ 34
91
460
+ 18
478
139
- 31
108
562 + 239
801
294 - 141
153
374 - 105
269
214
+7
221
33
+1
34
+ 75
6.806 6.731

Pohyb v jednotlivých kategoriích uživatelů není příliš statisticky významný, za zmínku stojí
nárůst zástupců veřejnosti oproti předchozímu roku o 294 osob. Z hlediska poměru univerzitních a mimouniverzitních uživatelů došlo ke snížení počtu univerzitních a zvýšení počtu
z řad veřejnosti. Poměr počtu uživatelů mimo UK k uživatelům z řad UK činil v roce 2003
1 : 3,03 a v roce 2002 1 : 3,86.
Tab.5-Poměr univerzitních a mimouniverzitních uživatelů
2003 2002 Rozdíl
Uživatelé z řad UK 5.116 5.395 - 279
Uživatelé mimo UK 1.690 1.396 +294
Poměr
3,03 3,86 - 0,83
Návštěvnost, výpůjčky, kopie:
Návštěvnost knihovny za rok 2003 představuje 65.008 návštěv (2002: 62.587), což je o 2.421
více, než v roce 2002. Měsíční průměr činil 5.417, denní 258 čtenářů.
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Realizované výpůjčky představovaly celkem 56.740 výpůjček (2002: 55.979), přičemž 9.704
výpůjček bylo absenčních (2002: 9.509) a 47.036 prezenčních (2002: 46.470). Poprvé po řadě
let, kdy každoročně docházelo k poklesu absenčních a zvýšení počtu prezenčních výpůjček,
došlo k nárůstu v obou kategoriích.
Tab.6-Realizované výpůjčky
2002 Rozdíl
2003
Prezenční výpůjčky 47.036 46.470 + 566
Absenční výpůjčky
9.704 9.509 + 195
Výpůjčky celkem
56.740 55.979 + 761
V oblasti meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby bylo podáno méně
požadavků než v minulých letech. Co se týká požadavků jiných knihoven, jejich počet je
ovlivněn poškozením knihovního fondu povodní. O této skutečnosti se všeobecně ví a
knihovny se obracejí s žádostmi o MVS jinam. Požadavky našich čtenářů na zprostředkování
MVS také ubyly, ačkoliv by byl logický spíš jejich nárůst. Nový Výpůjční řád platný
od 17.3.2003 totiž rozšířil poskytování MVS a MMVS na všechny uživatele knihovny bez
rozdílu a kromě toho jsme očekávali požadavky na tituly zničené povodní. Nárůst byl
zaznamenán pouze u mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, která byla využívána učiteli
fakulty.
Tab.-MVS a MMVS
MVS – jiné knihovně
MVS – pro naše uživatele
MMVS – pro naše uživatele
Celkem

2003 2002 Rozdíl
48
-26
22
12
-1
11
1
+10
11
61
-17
44

Tradičně byl značný zájem o samoobslužné kopírování a to především u studijní literatury.
Bylo pořízeno 329.945 kopií (2002: 312.648) a na příjmový účet fakulty bylo za tuto službu
odevzdáno 586.720,- Kč (2002: 528.080,- Kč).
Dále bylo ekonomickému oddělení předáno 16.742,- Kč za upomínky (2002: 14.243,- Kč) a
29.175,- Kč (2002: 17.485,- Kč) za poplatky mimouniverzitních uživatelů (průkazy,
jednorázové vstupy).
Kromě referenčních a poradenských služeb poskytovaných přímo u pultu, poskytuje knihovna
tento druh služby též telefonicky a prostřednictvím E-mailu. V roce 2003 bylo elektronicky
zodpovězeno 114 dotazů (2002: 107), z toho 15 do zahraničí.
Velká pozornost byla věnována informačním akcím pro studenty 1. ročníku. V rámci zápisu
na Albeři bylo provedeno 12 přednášek o knihovně pro 448 studentů a na fakultě bylo
provedeno 39 exkurzí do knihovny, kterých se zúčastnilo 285 nových posluchačů. Vstupní
prohlídka knihovny byla zajištěna i pro začínající studenty programu Sokrates. Pro potřeby
nastupujících studentů byla též aktualizována a znovu vydána brožura Průvodce Knihovnou
PF UK pro čtenáře – začátečníky. Ve snaze získat větší zpětnou vazbu na potřeby uživatelů
z řad studentů, byla v rámci Týdne knihoven (9.10.) připravena prezentační akce pro reprezentanty studentů v AS fakulty a pro zástupce studentských spolků (Všehrd, Common Law
Society, Elsa). I přes absenci senátorů (zúčastnila se pouze jedna senátorka) lze setkání
hodnotit jako podařené a užitečné.
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Dokumentační oddělení:
V dokumentačním oddělení se projevily personální změny provedené v průběhu roku 2002.
Do databáze časopiseckých článků bylo přidáno 1.475 záznamů (2002: 697) a znovu bylo
vydáno 6 čísel bulletinu Excerpta Iuridica (2002 pouze 4 čísla). Zároveň se zvýšil počet
excerpovaných periodik z 47 titulů v roce 2002 na 73. V souvislosti s novým Výpůjčním
řádem bylo zavedeno poskytování rešerší na objednávku jako nová služba pro všechny
kategorie uživatelů. Celkem bylo v průběhu roku 2003 zpracováno 17 rešerší, z toho 5
pro zaměstnance fakulty, 6 pro studenty a 6 pro uživatele z řad veřejnosti. Úplný seznam
zpracovaných rešerší je uveden v příloze.
K úkolům oddělení patří vedení databáze publikační činnosti pracovníků fakulty. Vzhledem
ke skutečnosti, že na tomto úseku není dosud ukončen sběr dat za loňský rok, nelze uvést
srovnání s minulými lety, ani obvyklý přehled publikací podle kateder a ústavů.
Granty:
Rok 2003 byl závěrečným rokem programu LI – Informační zdroje pro výzkum a vývoj.
Knihovna PF UK byla řešitelským pracovištěm projektu LI 01033 Databáze Celex – hlavní
informační zdroj o právu EU a v roli spoluřešitele se podílela na projektu LI 002007
Informační systém pro výzkum Evropské unie – databáze KnowEurope, řešený ZČU v Plzni.
V roce 2003 přinesly oba granty na nákup informačních zdrojů v elektronické i klasické
formě 327.809,- Kč.
Další aktivity:
Knihovna PF UK je institucionálním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků
ČR (SKIP), Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a International Association of Law Libraries
(IALL). PhDr. Mouchová je členkou pražského výboru SKIP a spolu s paní Hadrabovou a
Vondrákovou se podílí na činnosti Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP. Osobou paní
Hadrabové je knihovna zastoupena v celostátním výboru Sdružení uživatelů T-Series a ve
fakultní ediční komisi. Paní Spurná, Vondráková a PhDr.Mouchová jsou členkami knihovní
komise, v komisi pro obnovu knihovního fondu pracují PhDr.Mouchová a paní Vondráková.
Pracovnice knihovny poskytly 12 odborných konzultací a exkurzí kolegům z oboru,
v listopadu 2003 uspořádaly závěrečnou hodnotící poradu členů konsorcia pro programy
LI 01033 a LI 002007.
Personál:
Celkový počet pracovnic knihovny ke konci roku 2003 představoval 15,75 pracovních úvazků
(17 pracovnic) v hlavním pracovním poměru. Z důvodu odchodu do důchodu ukončily
pracovní poměr Mgr.Studihradová (leden 2003) a paní Petříková (květen 2003). Na místo
systémové knihovnice přešla z oddělení služeb Ing. Martinková a nově nastoupily na volná
místa v oddělení služeb kolegyně Kejlová a Hermannová.
Některé pracovnice knihovny se v rámci rozšiřování kvalifikace zúčastnily řady odborných
akcí, následující výčet zahrnuje jen nejvýznamnější, vesměs celostátní akce:
• Inforum – 9. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, VŠE,
květen 2003. – Kovářová, Martinková, Mouchová.
• 9. setkání knihovníků právnických fakult ČR a SR. Brno, PF MU, červen 2003. –
Hadrabová, Hanušová, Kovářová, Mouchová, Slouková,Vondráková.
• Knihovny současnosti 2003. Seč, září 2003. – Mouchová
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•
•
•
•

Setkání uživatelů T-Series. Chrudim, listopad 2003. – Hadrabová, Martinková
Současné trendy ve zpřístupňování fondů. Olomouc, SVK, listopad 2003. –
Kovářová.
Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Hradec Králové, listopad 2003. Mouchová
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2003. Praha, SÚA, prosinec 2003. –
Kovářová, Martinková.

Povodně:
Hlavním motivem činnosti knihovny, zasahujícím do všech oddělení byla náprava
povodňových škod. Rok 2003 byl chápán jako rok konsolidace a zahájení intenzivní obnovy
pracoviště. Na podporu tohoto záměru zřídil děkan dne 19.3.2003 komisi pro obnovu
knihovního fondu, která se v průběhu roku sešla celkem pětkrát (31.3., 23.4., 19.5., 28.5. a
30.10.). Obsahem jednání bylo plnění Programu obnovy Knihovny PF UK, konkrétně
především otázky týkající se akvizice a uložení knihovního fondu.
Pro obnovu knihovních fondů získala knihovna finanční prostředky mimo rozpočet fakulty.
Již koncem roku 2002 byl zřízen zvláštní účet pro příjem finančních darů od institucí i
jednotlivců. V roce 2002 bylo na tento účet zasláno 1.377.000,- Kč, v roce 2003 pak
717.000,- Kč. Z dalších projektů byla významná částka z investičního záměru MŠMT
(1.936.809,- Kč) a z rezervy Akademického senátu UK (2.274.022,- Kč). Dále získala
knihovna z prostředků UNESCO 150.000,- Kč, z grantu Ministerstva kultury ČR „Knihovna
pro 21.století“ 200.000,- Kč a ze sbírky SKIP „Pomoc knihovnám“ 135.000,- Kč. Díky
kontaktům Prof. Hendrycha se podařilo získat pro rok 2004 mimořádný finanční dar 150.000,Eur od nadace Robert Bosch Stiftung. V průběhu roku 2003 proběhla jednání se zástupci
nadace. Slavnostní předání rozhodnutí o udělení daru se konalo 23.10.2003 za účasti členů
vědecké rady fakulty a dalších hostů.
Akvizici byla věnována velká pozornost. Knihovna měla k dispozici značné finanční
prostředky účelově vázané na náhradu zničeného fondu a hlavním cílem bylo využít je
maximálně efektivně. Byly osloveny všechny katedry a ústavy s žádostí o sestavení základní
bibliografie oboru včetně historického základu, encyklopedické a zahraniční literatury. Na
základě těchto podkladů je nyní pěstován profil příslušného oboru v knihovně. Účelné čerpání
finančních prostředků bylo jedním z úkolů komise a proto na každém jednání byly návrhy na
nákupy diskutovány.
Jako velký problém se jeví otázka uložení knihovního fondu. Návrat do původních skladů je
nereálný a fakulta nemá žádný adekvátní prostor, který by na sklad knihovny mohla využít.
Jako prozatímní řešení bylo na chodbách v prvním suterénu budovy umístěno 80 kovových
skříní s kapacitou cca 26.000 svazků. Kromě toho byl stavebně upraven prostor bývalé
tiskárny, čímž byl stávající sklad rozšířen přibližně o 60 m². Tato řešení však nemohou
nahradit ztrátu skladové plochy 600 m². Z dlouhodobého hlediska komise projednávala návrh
na zástavbu dvora, která by měla vyřešit otázku bezpečného uložení knihovního fondu pro
příští desítky let.
Závěr:
Výsledky činnosti knihovny v roce 2003 dokazují, že po katastrofě v roce 2002 se velmi
intenzivně a za plného provozu pracuje na obnově všech jejích funkcí. Výkony na všech
úsecích byly v roce 2003 zvýšené a mimořádné úkoly zvládnuté především díky kvalitnímu a
kvalifikovanému pracovnímu týmu. Zvláštní poděkování patří vedení fakulty, které věnuje
problematice knihovny náležitou pozornost a plně podporuje její obnovu.
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Knihovna PF UK děkuje všem dárcům, včetně anonymních, kteří věnovali finanční
prostředky i knižní dary na obnovu jejího knihovního fondu. Níže uvedený soupis
představuje evidované knižní dary obdržené v průběhu roku 2003.

Prof.Dr.Sonnenberger
JUDr.J.Štěpán
Sl.Zpěváková
Pan T.Holčapka
Doc.Ing.V.Liška, Dr.
JUDr.J.Pradač
Pan M.Fiala
Paní M.Janečková
AVČR
JUDr.Z.Přibyl, CSc.
Pan P.Broum
JUDr.S.Balík, CSc.
PhDr. Burgetová
Dr.M.Lion – Österreichische Nationalbibliothek
Pražské Židovské muzeum
IKSP
VŠE
Parlamentní knihovna
Anonymní dárce
Masarykova univerzita Filozofická fakulta UK, Brno
Advokátní kancelář WHITE CASE
Fakulta Sociálních Věd
OIKOYMENH
České dráhy
JURIS CLASSEUR
SUFFOLK University
JUDr.J.Starý
Francouzský Institut
Institut pre verejné otázky
Universita Hamburg

106 sv.
359 sv.
2 sv.
6 sv.
8 sv.
41 sv.
49 sv.
2 sv.
4 sv.
37 sv.
28 sv.
23 sv.
1 sv.
24 sv.
5 sv.
97 sv.
30 sv.
35 sv.
8 sv.
6 sv.
29 sv.
20 sv.
15 sv.
2714 sv.
999 sv.
104 sv.
46 sv.
55 sv.
5 sv.
352 sv.

Celkem

5210 sv.
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Elektronické informační zdroje přístupné online

Academic Research Library (PQ 5000)
Accounting and Tax (PQ 5000)
Acta Sanctorum
ASPI
Criminal Justice Periodicals (PQ 5000)
Česká národní bibliografie
EBSCO
Eric Plus Text
General Science PlusText (PQ 5000)
HeinOnline
Index to Legal Periodicals FullText (Wilson)
Journal Citation Reports
JSTOR
Justis Celex
Kluwer e-books
KnowEurope
LEGSYS Galaxy
Library and Information Science Abstracts
Literature Online
Oxford Reference Online
Patrologia Latina Database
PCI Full Text
Philosopher Index
Proquest 5000 International
Proquest Digital Dissertations
Proquest European Business (PQ 5000)
Publikační činnost pracovníků UK
Social Science PlusText (PQ 5000)
Ulrichsweb.com
Web of Science
Wilson´s Social Science Index

plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
bibliografický
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
bibliografický
plnotextový
plnotextový
plnotextový
plnotextový
bibliografický
plnotextový
plnotextový
plnotextový
bibliografický
plnotextový
bibliografický
bibliografický
plnotextový

síť PF

pouze PF
pouze PF

síť PF

Oborové databáze přístupné lokálně (CD-ROM)
Juris Bundesrecht
Index to Foreign Legal Periodicals

plnotextový
bibliografický
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Seznam zpracovaných rešerší

1/2003

Publikační činnost členů Vědecké rady PF UK (inter. pracovníků) Zaměstnanec

2/2003

Seznam monografií pracovníků PF UK za rok 2002

Zaměstnanec

3/2003

Volba prezidenta ČR

Veřejnost

4/2003

Podklad pro výzkumný záměr – publikace profesorů a docentů
PF UK za rok 2002

Zaměstnanec

5/2003

Publikační činnost JUDr.M.Sobotky 2001/2002

Veřejnost

6/2003

Kriminologická a kriminalistická hlediska pojistných podvodů
v souvislosti s fingovanými krádežemi motorových vozidel a
fingovanými dopravními nehodami

Veřejnost

7/2003

Adopce v ČR

Veřejnost
Placeno

8/2003

Poškozený v trestním řízení a uplatnění nároku v trestním řízení

Student
Placeno

9/2003

Úmluva o právech dítěte v ČR

Veřejnost
Placeno

10/2003 Příspěvky JUDr. V.Dvořákové do slovníku Madar,Z. Slovník
českého práva. 3.vyd. 2002.

Zaměstnanec

11/2003 Občanskoprávní odpovědnost, soukromé právo v České republice Veřejnost
12/2003 Mezinárodní zločiny podle statutu Mezinárodního trestního
tribunálu
13/2003 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku

Student
Placeno

Student
Placeno

14/2003 Mezinárodní organizace práce

Student
Placeno

15/2003 Evropská sociální charta (Rada Evropy)

Student
Placeno

16/2003 Evropská unie v publikacích pracovníků PF UK (1998-2002)
17/2003 Mezinárodněprávní otázky přístupu ČR k EMU

Zaměstnanec
Student
Placeno

Rešerše zpracované pro veřejnost bez poplatku byly pořízeny do 17.3.2003
(od 17.3.2003 je v platnosti nový Výpůjční řád PF UK)
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Seznam pracovníků Knihovny PF UK v hlavním pracovním poměru v roce 2003
stav k 31.12.2003

Mouchová Jana, PhDr.

mouchova@prf.cuni.cz

ředitelka

martinko@prf.cuni.cz

222311374
221005214
221005477

Martinková Alice, Ing.

Deverová Eva, Mgr.

deverova@prf.cuni.cz

221005218

Hadrabová Dóris
Hanušová Helena
Spurná Ladislava
Slouková, Gisela, PhDr., Csc.

hadrabov@prf.cuni.cz
hanusova@prf.cuni.cz
spurna@prf.cuni.cz

221005216
221005476
221005213
221005367

vedoucí oddělení,
akvizice
katalog
katalog
časopisy
věcné zpracování

Vondráková Alena

vondrako@prf.cuni.cz

221005215

vedoucí oddělení

Eichlerová Daniela
Hermannová Jitka
Kejlová Lenka
Koulová Zdislava
Šimůnková Zora
Vraná Jarmila

eichlero@prf.cuni.cz
hermanno@prf.cuni.cz
kejlova@prf.cuni.cz
simunkov@prf.cuni.cz
vranaja@prf.cuni.cz

221005221
221005221
221005223
221005223
221005221
221005223

služby
služby
služby
služby
služby
služby

Kovářová Radka, Mgr.

kovarova@prf.cuni.cz

221005260

Dolejší Kateřina

dolejsi@prf.cuni.cz

221005259

Muziková Marcela

muzikovm@prf.cuni.cz

221005259

vedoucí oddělení
rešerše
publikační činnost
služby
administrativní činnost
digitalizace

systémový knihovník

Oddělení zpracování fondů:

Oddělení služeb:

Oddělení dokumentační:

Dohoda o pracovní činnosti:
Věra Dlouhá, Linda Paráková, Tomáš Sýkora
Civilní služba:
Jiří Hlavička, Daniel Kühn, Martin Tauš
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Komise jmenované děkanem k podpoře činnosti Knihovny

Knihovní komise:

Předseda:

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Tajemnice:

Ladislava Spurná

Členové:

JUDr. Mgr. Jana El-Dunia, CSc.
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
PhDr. Jana Mouchová
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Alena Vondráková

Komise pro obnovu knihovního fondu:

Předsedkyně:

PhDr. Jana Mouchová

Tajemnice:

Alena Vondráková

Členové:

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
JUDr. Oldřich Říha
JUDr. Josef Salač, Dr.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Ing. Iva Schmidtová
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Akvizice :

Finanční prostředky na nákup knihovního fondu v letech 2000 - 2003

Rozpočet fakulty

2000
2.746.549

2001
2.705.857

2002
2.446.653

2003
2.760.427

Granty knihovny

795.539

815.000

192.390

327.809

Výzkumný záměr a
granty učitelů
Zahraniční dary
(odhad)
Výměna
(odhad)
Dotace na povodňové
škody

306.535

88.644

24.048

147.728

489.004

439.000

39.115

100.000

120.000

120.000

*372.967
zapsáno
80.000

0

0

0

4.560.831

Poznámka

**936.000
nezapsáno

* v roce 2003 bylo zapsáno 392 sv. zahraničních darů v hodnotě 372.967,- Kč
** v průběhu roku bylo získáno dalších 1.040 svazků zahraničních darů, které jsou zatím
pouze prozatímně evidovány (nezapsány v přírůstkovém seznamu) v hodnotě 936.000,- Kč

Průměrná cena knihy v letech 2000 - 2003
1800

1 541,00 Kč

1600

1400

1200

1000

800

743,00 Kč
581,00 Kč

653,00 Kč

600

400

200

0
2000

2001

2002
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Finanční prostředky na nákup knihovního fondu v roce 2003

2%

4%

35%

59%

Rozpočet

Povodně

Granty učitelů

Granty knihovny

Přírůstky Knihovny (2000 - 2003)
4528

5000
4500
4000

3381
3074

2931

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000

2001

2002
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Odběr časopisů (2000 - 2003)
342

345
340

335
333

335
326

330
325
320
315
2000

2001

2002

2003

Předplacené zahraniční časopisy podle oborů - 2003

Teorie práva; 6

Nezařazené; 9

Sociologie; 4

Jazyky; 1
Evropské právo; 8

Dějiny; 11

Trestní právo; 7

Ústavní právo; 3

Pracovní právo; 6
Správní právo; 12

Občanské právo; 9
Právo život.prostředí; 5
Finanční právo; 2
Mez.právo veřejné; 12

Obchodní právo,MPS; 8
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Služby:

Počet uživatelů knihovny (2000 - 2003)
6900

6806

6800

6731

6700
6600

6458

6500

6378

6400
6300
6200
6100
2000

2001

2002

2003

Návštěvnost knihovny (2000 - 2003)
65590

66000
65000

65008
64364

64000
62587

63000
62000
61000
2000

2001

2002
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Počty výpůjček (2000 - 2003)
56823
50000

56740

55979

48862

60000

47036

46470

45264
37084

40000
30000
20000 11778

9954

9509

9704

10000
0
2000
Absenční výpůjčky

2001

2002

Prezenční výpůjčky

2003
Výpůjčky celkem

Kopírovací služby v letech 2000 - 2003
370000
360000
350000
340000
330000
320000
310000
300000
290000
280000

362300
1
344200

329945
312648

2000

2001

2002

17

2003

