Zpráva o činnosti knihovny Právnické fakulty UK v roce 2007

Úvod
V roce 2007 byl chod knihovny ovlivněn několika mimořádnými aktivitami.
Nejdůležitější byla postupná implementace nového knihovního systému, dále adaptace prostor
pro uskladnění knihovního fondu a řešení projektu na ukládání digitálních verzí
kvalifikačních prací. Dopad těchto činností se promítl i do sledovaných statistických údajů o
činnosti knihovny a bude o nich pojednáno v příslušných částech závěrečné zprávy.
V průběhu celého roku knihovna plnila svoji základní funkci, to znamená poskytování
informačního zázemí výuce a vědecké činnosti na fakultě a zpřístupňování vlastních
informačních zdrojů zájemcům z řad veřejnosti. Tomuto cíli byla podřízena činnost
jednotlivých specializovaných oddělení:

Oddělení zpracování knihovního fondu:
Úkolem oddělení je budovat kvalitní knihovní fond, jako předpoklad kvalitních služeb
čtenářům. Celkový počet svazků k 31.12.2007 činil 161.429 svazků, přičemž roční přírůstek
byl 4.300 svazků v následující struktuře. Odepsáno bylo na základě výsledku revize knih ve
volném výběru 75 svazků. Nárůst knihovního fondu činil oproti roku 2006 2,61 %.
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Struktura přírůstků v roce 2007
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Financování akvizice bylo opět vícezdrojové, přičemž hlavními zdroji byl rozpočet fakulty,
výzkumný záměr, granty a rozvojové projekty.
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Graf č.2
Financování knihovního fondu v roce 2007
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Graf č.3
Vývoj financování Knihovního fondu z rozpočtu PF a z VZ a grantů
(2002 - 2007)
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Zpracování nových přírůstků bylo v počátku roku mírně zpomaleno přechodem na nový
systém a nutností získání potřebné rutiny. Tento handicap byl poměrně rychle překonán a
během roku bylo zpracováno celkem 2.669 záznamů, které byly odevzdány do celostátního
souborného katalogu ČR Caslin, přičemž 1.057 záznamů bylo přijato jako prvozáznamy.
Co se týká odběru periodického tisku, zůstal v roce 2007 prakticky na stejné úrovni. Profil
periodického tisku je tvořen dle následujících pravidel. Česká odborná právní periodika jsou
zařazena do odběru automaticky, zahraniční časopisy jsou nakupovány na základě požadavků
kateder a následného doporučení knihovní komise. Současný profil periodického fondu lze
považovat za vyhovující a vzhledem k možnostem, které poskytují dostupné elektronické
zdroje se výrazné rozšiřování odběru nepředpokládá. Z důvodů úspory finančních prostředků
byly všechny katedry vyzvány k vyjádření, zda trvají na odběru papírové verze Sbírky
zákonů. Výsledkem průzkumu bylo snížení odběru o pět exemplářů (katedra finančního
práva, katedra teorie práva, katedra obchodního práva, katedra národního hospodářství a ústav
autorského práva), což představuje úsporu 30.000,- Kč .
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Graf č. 4
Předplacené zahraniční časopisy podle oborů
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V oblasti databází jsme se snažili účinně propagovat a zpřístupňovat zájemcům v první řadě
oborově zaměřené databáze jakými jsou Hein-on-line, Westlaw, Kluwer Law International a
Oxford Journals. Nákup těchto titulů byl v roce 2007 poprvé zařazen do rozvojového projektu
Ústřední knihovny UK, což znamená, že úhrada byla provedena z prostředků tohoto
programu, aniž by se měnily podmínky pro koncové uživatele. Fakulta tímto ušetřila finanční
prostředky v řádu stovek tisíc Kč..
Z důvodu přípravy skladů a přesunu části knihovního fondu se výrazně zpomalily práce na
generální revizi knihovního fondu. Tato nemohla být dokončena, jak se původně
předpokládalo. Dílčí revize ve volném výběru byla provedena v řádném termínu, i když díky
změně systému byla provázena provozními problémy, které personál řešil operativně za cenu
vyšší pracnosti a námahy. Ta je chápána jako investice do příštích období a předpokládá se, že
v příštích letech proběhne revize opět rutinním způsobem. Celkem bylo zrevidováno 51.086
svazků ve volném výběru, zjištěné ztráty činí 129 knihovních jednotek. Ztráta z volného
výběru představuje 0,25 %, přičemž se jedná převážně o literaturu předepsanou ke studiu.

Oddělení služeb čtenářům:
Práce oddělení služeb je přirozeným výstupem činnosti všech úseků knihovny. V roce 2007
plnilo svoji základní funkci stabilně i přes různé provozní změny vyvolané změnou
knihovního systému. V souvislosti s ní byl opatřením děkana č.8/2007 vydán nový výpůjční
řád, definitivně ukončen přechod na průkazy UK a byly zavedeny některé další služby, jako
např. zprovoznění osobních kont uživatelů s možností on-line rezervací a prodlužování
výpůjček a nový typ výpůjčky přes víkend. Další výraznou změnou byla instalace
velkokapacitní samoobslužné kopírky spojené se síťovým tiskem a novým způsobem
zpoplatnění kopií a tisků.
Na příjmový účet fakulty bylo během roku 2007 odevzdáno 630.146,50 Kč (samoobslužné
kopírování a tisk: 592.729,- Kč, poplatky z prodlení: 27.127,50 Kč, průkazy: 3.700,- Kč,
jednorázové vstupy : 5.990,- Kč, rešerše: 600,- Kč).
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Tab. č.1 – Složení uživatelů v letech 2002 – 2007

2007 2006 2005 2004 2003 2002
Student
4.974 4.212 5.044 4.938 4.604 4.419
Zaměstnanec
241
203
217
217
221
214
Doktorand
131
97
75
73
97
170
Jiný uživatel I – (CŽV)
61
75
101
75
41
66
Jiný uživatel II – (RIG)
305
278
389
331
478
460
Stážista (Host)
161
59
126
118
108
139
Veřejnost odborná
300
253
425
556
801
562
Veřejnost laická
291
232
329
260
269
374
Uživatel z UK
131
66
104
103
153
294
MVS
58
39
50
47
34
33
Celkem
6.653 5.514 6.860 6.718 6.806 6.731

Graf č. 5
Slože ní uživ ate lů 2007
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Tab. č. 2 – Návštěvnost

Návštěvnost

2007
64.000

2006
63.511

2005
64.764

2004
64.500

2003
65.008

2002
62.587

Tab. č.3 – Výpůjčky

Prezenční
Absenční
Celkem

2007
51.606
15.028
66.634

2006
46.382
14.161
60.543

2005
49.750
15.233
64.983
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2004
48.800
15.382
64.182

2003
47.036
9.704
56.740

2002
46.470
9.509
55.979
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Tab. č. 4 – MVS a MMVS
2007 2006 2005 2004 2003 2002
MVS-jiné knihovně
82
73
77
60
22
48
MVS-pro naše uživatele
10
11
19
27
11
12
MMVS-pro naše uživatele
7
5
9
16
11
1
Celkem
99
89 105 103
44
61

Graf č.6
Výpůjčky v letech 2002 - 2007
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Graf č.7
Výpůjčky v letech 2002 - 2007
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Tradičně se pracovnice oddělení věnovaly informacím pro nové posluchače. Byla zpracována
nová informační brožura pro studenty prvních ročníků a provedeny vstupní exkurze do
knihovny. Celkem se konalo 28 exkurzí, kterých se zúčastnilo se 215 studentů.
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Propagace knihovny a jejích služeb patří k tradičním aktivitám oddělení. Proto je vždy
věnována značná pozornost mimořádným návštěvám, které knihovnu navštíví. V roce 2007 se
konalo již druhé setkání vedení Právnické fakulty s významnými absolventy a návštěva
knihovny byla součástí prohlídky školy. Vítáni jsou vždy i kolegové z ostatních knihoven
jako například návštěva knihovníků z plzeňských knihoven. Pro studenty a ostatní čtenáře byl
v roce 2007 zajištěn časopis Biblio, který přináší informace o knihovnách a knižní kultuře.
Tento časopis je distribuován zdarma.
Dokumentační oddělení:
Do databáze časopiseckých článků bylo přidáno 2.108 záznamů a bylo vydáno 6 čísel
výběrové článkové bibliografie Excerpta Iuridica. Ta byla publikována v tradiční papírové
verzi i elektronicky na webové stránce knihovny. Celkem bylo excerpováno 89 titulů, z toho
43 českých právnických časopisů a 46 zahraničních.
Graf č. 8
Přehled dokumentovaných časopisů a sborníků
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Dále bylo zpracováno 18 rešerší na objednávku uživatelů o celkovém rozsahu 1378 záznamů.
Dvanáct rešerší bylo zpracováno pro potřeby fakulty (osobní bibliografie pracovníků,
publikační činnost kateder pro potřeby akreditace a výsledky výzkumného záměru), šest
rešerší bylo zpracováno za úplatu na objednávku uživatelů z řad veřejnosti.
Do činnosti oddělení patří i evidence publikační činnosti pracovníků fakulty. V průběhu roku
2007 došlo na tomto úseku k personální obměně. Slečna Kateřina Dolejší přešla do oddělení
vědy a na její místo nastoupil PhDr. Stanislav Čumpl, který kromě evidence publikační
činnosti udržuje webovou stránku knihovny a administruje elektronické informační zdroje ve
správě knihovny. Sběr publikační činnosti za rok 2006 dokončila slečna Dolejší, sběr za rok
2007 provádí PhDr. Čumpl. V současné době se na souboru intenzivně pracuje a není
k dispozici definitivní počet odevzdaných záznamů. Momentálně je v databázi 650 záznamů,
z toho do RIVu 221 záznamů.
Další aktivity :
V roce 2007 byly v knihovně řešeny dva rozvojové projekty z programu 8b rozvoj
informačních a komunikačních technologií. Finanční přínos obou projektů činil 830.000,- Kč.
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1) Implementace a integrace lokálních knihovnicko-informačních systémů do
celouniverzitního integrovaného knihovnicko-informačního systému (CIKS Aleph)
Cílem projektu bylo bylo optimalizovat přistoupení knihovny PF UK do celouniverzitního
knihovnicko-informačního systému a tím zkvalitnit knihovnicko-informační služby
univerzitním uživatelům i širší odborné veřejnosti. Konverze dat z T-Series do Alephu
proběhla před koncem roku 2006 a všechny další činnosti související s aplikací Alephu byly
provedeny v roce 2007. Změna systému zasáhla všechny úseky, nejvíce oddělení zpracování
fondu a oddělení služeb. Z prostředků projektu byla vybavena pracoviště personálu novou
výpočetní technikou odpovídající požadavkům Alephu.
2) Budování repozitáře elektronických kvalifikačních vysokoškolských prací na Univerzitě
Karlové v Praze
Cílem projektu bylo podílet se na budování celouniverzitního repozitáře digitálních verzí
kvalifikačních prací. V rámci jeho řešení se pracovnice knihovny podílely na tvorbě
fakultního předpisu k diplomovým pracím, připravily šablony pro tvorbu kvalifikačních prací
a nabídly individuální konzultace pro diplomanty. Dále byl otestován systém Digitool pro
archivaci plných textů prací v digitální podobě. Pro tyto účely poskytlo své práce celkem 13
autorů (8 diplomových prací, 2 rigorózní práce a 3 disertační práce). Na základě úzké
spolupráce se sekretariáty kateder byla urychlena distribuce všech obhájených prací do
knihovny , kde proběhlo jejich skenování a katalogizace. Naskenované práce slouží jako
archivní kopie pro případ poškození nebo zničení práce při prezenčním půjčování. Jejich
zařazení do repozitáře bude možné po vyřešení autorskoprávních otázek. Celkem se jedná o
452 prací.
Prostorové a technické vybavení:
Rok 2007 byl desátým rokem provozu knihovny od rekonstrukce v roce 1997.
Intenzivní užívání knihovny (otevírací doba je 62 hodin týdně) se projevilo na opotřebení
vnitřního zařízení i technického vybavení. Velmi potřebná by byla výmalba studoven, výměna
podlahových krytin a oprava židlí ve studovnách. Rozpočet fakulty však neumožnil větší
investice do údržby knihovny, nicméně podařil se první krok k postupné renovaci knihovny, a
to vymalování vstupního prostoru knihovny.
Co se týká vybavení výpočetní technikou, byly vyměněny počítače pro studenty
(celkem 19 ks), které koncem roku 2006 byly na hranici své životnosti. Pracovní stanice pro
personál (8 PC a 3 tiskárny) byly pořízeny v rámci výše zmíněného rozvojového projektu.
Začátkem listopadu byla provedena výměna dosloužilé kopírky Canon IR 3300 za
velkokapacitní stroj Océ 1055.
Problematickým bodem zůstala i v roce 2007 otázka prostoru pro uskladnění knih. Od
povodní v roce 2002 knihovna nedisponuje dostatečným skladovacím prostorem. V loňském
roce se zásluhou tajemníka fakulty a provozního oddělení podařilo získat přímo v budově
fakulty 136 m² , což představuje zhruba 937 běžných metrů knih. Tyto prostory byly
vymalovány, osazeny regály a poté do nich byly přestěhována velká část knih uskladněných
v depozitních skladech mimo budovu fakulty.
Je nutné konstatovat, že i přes značné finanční limity se podařilo zmodernizovat
technické vybavení a zahájit postupnou obnovu knihovny. Toho by nebylo dosaženo bez
výrazného podílu tajemníka fakulty a účasti provozního oddělení a pracoviště počítačové
techniky.
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Personál:
Celkový počet pracovníků knihovny k 31.12.2007 činil 15,4 pracovního úvazku (17
pracovníků) v hlavním pracovním poměru a na dohodu o pracovní činnosti 2 pracovní úvazky
(4 pracovníci). K 31.8. ukončil pracovní poměr v oddělení služeb pan Petr Kršák a k 1.9.
odešla z oddělení dokumentace do oddělení vědy slečna Kateřina Dolejší.
Po mnoha neúspěšných letech se podařilo obsadit pozici systémového knihovníka, což
se výrazně odrazilo v práci s Alephem. Tuto funkci vykonává od 2.1.2007 slečna Kateřina
Kieslingová na dohodu o pracovní činnosti. Do oddělení služeb nastoupila 1.9.2007 slečna
Lenka Čečilová (0,5 úvazku), dosud studující ústav informačních služeb a knihovnictví na FF
UK. K datu 1.10.2007 obsadil uvolněné místo v dokumentačním oddělení PhDr. Stanislav
Čumpl, který kromě evidence publikační činnosti pracovníků fakulty převzal odpovědnost za
správu webovské stránky knihovny a elektronické zdroje.
V průběhu roku se pracovníci knihovny účastnili odborných akcí, na kterých získali
řadu poznatků využitelných ve své praxi. Jako příklad lze uvést:
Konference Inforum, Praha, květen 2007 – Mouchová, Kovářová
Setkání knihoven právnických fakult ČR, Olomouc, červen 2007 – Mouchová, Hadrabová,
Hanušová, Spurná, Vondráková
Bibliotheca Academica (celostátní porada vysokoškolských knihoven), Ostrava, říjen 2007 Mouchová, Spurná
Exkurze do univerzitních knihoven v Pardubicích a Hradci Králové, listopad 2007 –
Mouchová, Čumpl, Kovářová, Hermannová, Charvátová, Vondráková, Hadrabová, Hanušová.
Archivy a knihovny v digitálním světě, Praha, prosinec 2007- Kovářová
Návštěva výstavy Oko nad Prahou a Codex Gigas v Galerii Klementinum
Knihovna je nadále kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP), Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a International Association of Law Libraries
(IALL). Tři pracovnice se jako individuální členky SKIP podílejí na činnosti Klubu
vysokoškolských knihoven.

Před Univerzitní knihovnou v Pardubicích

Foto S.Čumpl
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