ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY PF UK V ROCE 2002
Rok 2002 byl v knihovně PF UK rokem přelomovým. Srpnové povodně ji silně
zasáhly a ovlivnily její činnost na několik dalších let. Veškeré ukazatele vykazující
činnost knihovny v loňském roce jsou poznamenány

obtížnými podmínkami, ve

kterých byla provozována v posledním čtvrtletí roku. Nicméně období do srpna 2002
lze charakterizovat jako úspěšné, dařilo se naplňovat základní cíle knihovny i
pracovat na jejím dalším rozvoji. Z tohoto pohledu je obtížné srovnávat kvantitativní
údaje o knihovně s lety minulými a ještě dlouho bude nutné dělat dělítko „před a po
povodni“.
Základním úkolem knihovny bylo, stejně jako v letech minulých, poskytování
knihovnických a informačních služeb a to bez ohledu mimořádné podmínky
v posledních čtyřech měsících roku..
Uživatelé:
Počet uživatelů vedených v evidenci knihovny vykazuje mírný nárůst, jak v kategorii
„domácích“, tak ve skupině zájemců z řad veřejnosti.

2002

2001

uživatelé z řad UK

5.395

5.145

uživatelé z řad veřejnosti

1.396

1.319

Celkově bylo evidováno 6.731 uživatelů (2001: 6.378) v následujícím složení:
student PF

4.362

student PF (mimořádné studium)

66

student PF (doktorand)

170

student UK + učitel UK

294

zaměstnanec

214

Erasmus/Socrates , Cambridge

57

host

139

rigorozant

460

veřejnost

562

veřejnost – student (školy mimo UK)

374

instituce

33

Celkem

6.731

Služby:
Objem poskytovaných služeb vykazuje mírný pokles, což bylo způsobeno především
mimořádnými událostmi v posledním čtvrtletí roku (povodně, summit NATO), které omezily
provoz knihovny. To se projevilo jak v návštěvnosti knihovny (2002: 62.587 uživatelů, 2001:
65.590 uživatelů), počtu výpůjček (2002: 55.979, 2001: 56.823) i v počtu pořízených kopií
(2002: 312.648, 2001: 362.300). Opět se potvrdil trend ve struktuře výpůjček, kde od otevření
knihovny po rekonstrukci v roce 1997 dochází k poklesu absenčních výpůjček (2002: 9.509,
2001: 9.954) a nárůstu výpůjček prezenčních (2002: 46.470, 2001: 45.264). Od ledna 2002
byla rozšířena otevírací doba knihovny o sobotní službu, to znamená na 62 hodin týdně.
V rámci servisu pedagogickému procesu a vědecké činnosti knihovny vede knihovna
evidenci publikační činnosti učitelů PF, rediguje a udržuje příslušnou databázi a
předává data určenému univerzitnímu pracovišti. V roce 2002 bylo odevzdáno 550
záznamů publikací od 95ti autorů.
Z dalších služeb knihovny stojí za zmínku 49 školení a prezentačních akcí pro
uživatele i pracovníky ostatních knihoven. Mimořádná pozornost byla věnována
propagaci databáze Justis Celex, do které knihovna v rámci grantu LI01033 zajišťuje
přístup celému konsorciu (Univerzita Karlova v Praze, PF MU v Brně, PF ZČU
v Plzni, PF UP v Olomouci, ÚSP AV ČR, Parlament ČR, PA ČR).
Knihovní fond:


kategorie student UK+učitel UK představuje studenty a učitele ostatních fakult Univerzity Karlovy v Praze

Stav knihovního fondu k 31.12.2002 nelze stanovit přesně. Pokud by povodeň
nezničila velkou část hlavního skladu, činil by počet knihovních jednotek k danému
datu 297.096. V současné době lze odhadovat velikost knihovního fondu na 150.000
svazků. Na jiném než papírovém nosiči je 576 dokumentů , prostřednictvím
počítačové sítě je přístupno 10 databází, 3 jsou přístupné lokálně. Přírůstek činil
2.931 knihovních jednotek , odběr časopisů 333 titulů (z toho 137 českých a 196
zahraničních).
Na nákup informačních zdrojů byly vydány tyto finanční prostředky:

z rozpočtu fakulty

2.446.653

z grantů knihovny

192.390

z výzkumného záměru

9.825

z grantů učitelů

14.223

zahraniční dary (odhad)

39.115

výměna (odhad)
Celkem

120.000
2.822.206

Rozvojové programy:
V roce 2002 pokračovaly grantové projekty LI 01033 a LI002007 na nákup databází
Justis Celex a KnowEurope. V prvním případě nositelem grantu Univerzita Karlova
v Praze, řešitelkou je PhDr.Mouchová. V projektu LI002007 je Univerzita Karlova
spolunositelem. Dále se knihovna řadu let účastní projektu souborného katalogu UK.
V průběhu celého roku byla velká pozornost byla věnována změnám knihovnické
legislativy, především zákonu č.257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a jeho aplikaci v provozu
knihovny.
Povodně:
Ve dnech 14. – 15.8.2002 byl zaplaven hlavní sklad knihovny do výše 137 cm.
Odhadovaná škoda na knihovním fondu činí 100 – 150.000 svazků, finanční ztráta

představuje 52.500.000,- Kč. Obsahově se jednalo o historickou právní literaturu,
včetně periodik, dále o diplomové a disertační práce i o archivní výtisky nejnovější
odborné literatury.
Vynášení knih ze skladů trvalo nepřetržitě od 17.8. do 1.9. a zúčastnilo se 41
pracovníků fakulty, 61 studentů, 14 absolventů a 72 dobrovolníků. Zcela zničené
knihy byly vyvezené na skládku, dále bylo vybráno asi 1.000 svazků k zmrazení a
následnému usušení a knihy, které nebyly vodou zasaženy byly uloženy
v náhradních prostorách, zčásti na fakultě a zčásti ve skladech Policejní akademie
ČR. Do konce roku 2002 byly provedeny mikrobiologické zkoušky této části fondu a
usušen vzorek zmrazených knih v Ústavu chemických procesů AV ČR.
Pro obnovu knihovního fondu byl zřízen zvláštní účet, na kterém bylo ke konci roku
2002 1.372.186,- Kč. Přispěly soukromé osoby i instituce domácí i zahraniční.
Pomohly i spolupracující zahraniční univerzity, např. UNI San Francisco, byly
uspořádány dva benefiční koncerty (Nadace PF UK a Elsa, Spolek absolventů UK
Carolinum), Svaz knihovníků a informačních pracovníků zprostředkoval příspěvek
UNESCO atd. Nabídky knižních darů od různých dárců docházejí průběžně.
Knihovna byla po povodni znovu otevřena 9. září 2002. S ohledem na dané
podmínky (náhradní zdroj elektrické energie, stěhování knih na PA aj.) byly zpočátku
služby poskytovány v omezené míře, od 30. září 2002 byl obnoven dvousměnný
provoz v normálním režimu plných 62 hodin týdně. V říjnu 2002 byly kolegiem
děkana schváleny teze programu obnovy knihovny PF UK, ve kterých je stanoven
postup na období příštích pěti let.
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