Knihovna
Rok 2004 byl rokem mimořádně příznivým pro akviziční činnost knihovny. Fakultní
rozpočet byl posílen finančním darem Nadace Roberta Bosche ve výši 150.000 Eur. Tento
příspěvek byl určen výhradně na obnovu knihovního fondu po povodni v roce 2002. Je
zřejmé, že hlavním motivem roku byl nákup, zpracování a zpřístupňování nových přírůstků.
Jako další prioritu roku 2004 lze označit rozšiřování služeb uživatelům, především
na úseku elektronických služeb.
Na druhé straně se v roce 2004 opět nepodařilo vyřešit otázku skladových prostor
pro knihovnu, ačkoliv stávající úložné prostory již disponují pouze minimální rezervou.

Oddělení zpracování knihovního fondu:
Díky možnostem byl přírůstek v roce 2004 mimořádně vysoký. Celkem přibylo 5.935
svazků, z toho 5.178 knih a vázaných časopisů, 641 diplomových prací, 113 rigorozních prací
a 3 zvukové učebnice pro nevidomé studenty.
Tab.1 – Přírůstky podle způsobu nabytí
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Do elektronického katalogu přibylo 3.154 záznamů běžného přírůstku a všechny tyto
záznamy byly předány do souborného katalogu Univerzity Karlovy i souborného katalogu
České republiky –Caslin.

Tab.2 – Struktura finančních zdrojů
2004
2003
2002
Rozpočet fakulty
2.802.682
990.784 2.446.653
Dotace na náhrady
0 6.359.671
0
Robert Bosch Stiftung 4.785.784
0
0
Povodňové konto
111.807
0
0
VZ a granty učitelů
113.814
147.728
24.048
Granty knihovny
0
327.809
192.390
Celkem:
7.814.087 7.825.992 2.663.091
Nadace Roberta Bosche:
Právnická fakulta byla v rámci projektu „Obnova knihovny Právnické fakulty UK
zničené povodní 2002“ příjemcem finančího daru Nadace Roberta Bosche. Celková částka
150.000,- Eur (v přepočtu 4.475.784,- Kč) byla určena na nákup německé, rakouské a ostatní
evropské literatury. S ohledem na velkou ztrátu starší právnické literatury bylo 30.000,- Eur
vyčleněno na úhradu antikvárních titulů. Ve spolupráci s katedrami a ústavy bylo zakoupeno
1.740 svazků, přičemž 67% bylo německé provenience, 20% rakouské a 13% z ostatních
evropských zemí. Četné konzultace poskytly i přední osobnosti jednotlivých oborů. Protože
zakoupené publikace nepředstavují velký informační potenciál pouze pro PF, ale i pro širší
odbornou obec, byla věnována pozornost jejich propagaci i mimo fakultu (informační
bibliografie, výstava, informace příbuzných pracovišť) a zajištěny podmínky pro jejich
maximální využití.
Časopisy:
Odběr papírových časopisů se v roce 2004 prakticky nezměnil. Předplatné bylo
sjednáno na 344 titulů (2003: 342 titulů). Nově však byly přikoupeny elektronické přístupy
k jedenácti titulům: 1) Common Market Law Review, 2) Journal of International Economic
Law, 3) European Journal of International Law, 4) Journal of Law and Society, 5)
International and Comparative Law Quarterly, 6) European Environment, 7) European
Environmental Law Review, 8)European Journal on Criminal Policy and Research, 9) Law
and critique, 10) Public Administration, 11) Ratio juris. Ty je možno číst na počítačích
v budově Právnické fakulty. Další odborné časopisy jsou dostupné v databázi Hein-On-Line
(více než 900 titulů) a další prostřednictvím konsorcia spravovaného za Univerzitu Ústřední
knihovnou UK.
Databáze:
Výrazná změna nastala v přístupu k elektronickým databázím. Rokem 2003 byl
ukončen program MŠMT „LI –Informační zdroje pro výzkum a vývoj“a zahájen následný
program na léta 2004 – 2008, „1N-Informační infrastruktura výzkumu“.V programu 1N došlo
k redukci elektronických informačních zdrojů přístupných na základě celonárodních licencí a
změnilo se rozložení dostupnosti databází. Knihovna PF UK má konsorciální přístup do
univerzálních bibliografických i plnotextových zdrojů jako např. Web of Knowledge, Journal
of Citation Report, Proquest 5000, EBSCO, Ulrichsweb a samostatně předplácí fulltextovou
databázi právnických článků Hein-On-Line. České oborové databáze ASPI a LEGSYS
zajišťuje Pracoviště počítačové techniky. Aktualizovaný seznam dostupných databází je na
domácí stránce knihovny http://knihovna.prf.cuni.cz/.

Revize:
Průběžně pokračovaly revize v dislokovaných skladech, kde jsou uloženy knihy
zachráněné během povodní. Bylo zrevidováno 6.253 svazků. Protože vznikla naléhavá
potřeba přesunu části knih do skladů na fakultě, byla větší pozornost věnována stěhování a
tempo revizních prací bylo pomalejší než v roce 2003. V letních měsících byla provedena
pravidelná revize volného výběru ve studovnách. Jednalo se o 41.465 svazků a zjištěné ztráty
činily 146 svazků, stejně jako v roce 2003.
Oddělení služeb čtenářům
Celoroční činnost oddělení byla silně ovlivněna uložením knih a časopisů na různých místech
na fakultě i mimo ni. Přesto, že vyhledatelnost dokumentů a jejich distribuce k uživateli byla
obtížnější, dařilo se poskytovat základní služby na standardní úrovni. Ve snaze nabídnout
uživatelům širší spektrum služeb, bylo hodně času věnováno tzv. elektronickým službám.
Kontaktní e-mailová adresa pro vyřizování dotazů, knihovna@prf.cuni.cz je běžně užívána.
V roce 2004 bylo zavedeno zasílání upomínek elektronickou poštou a umožněno čtenářům
kontrolovat stav svého výpůjčního konta ze vzdáleného přístupu i rezervovat si dokumenty a
prodlužovat výpůjčky elektronicky. Hodně času bylo věnováno koncipování služby
elektronického doručování dokumentů (EDD), která však s ohledem na platnou úpravu
autorského práva nemohla být zatím zavedena.
Tab.3-Složení uživatelů
2004 2003 2002
Student (PF UK)
4.874 4.513 4.362
Student (mimořádné studium)
75
41
66
Doktorand
73
97
170
Sokrates, Cambridge
64
91
57
Rigorozant
331
478
460
Host
118
108
139
Veřejnost
556
801
562
Veřejnost UK
103
153
294
Veřejnost (student mimo UK)
260
269
374
Zaměstnanec (PF UK)
217
221
214
Instituce
47
34
33
Celkem
6.718 6.806 6.731
Ve struktuře uživatelů nedošlo k žádným zásadním pohybům. Výraznější je přírůstek
v kategorii studentů Právnické fakulty a studentů mimořádného studia, což je dáno především
počtem nově přijatých studentů. Zajímavé je, že po roce opět došlo k nárůstu počtu uživatelů
z UK a poklesu mimouniverzitních. Veřejnost vně UK tvoří přibližně 1/5 registrovaných
uživatelů knihovny.
Tab.4-Poměr univerzitních a mimouniverzitních uživatelů
2004 2003 2002
Uživatelé z řad UK 5.406 5.116 5.395
Uživatelé mimo UK 1.312 1.690 1.396

Tab.5-Návštěvnost
2004
2003
2002
Návštěvnost 64.500 65.008 62.587
Návštěvnost knihovny se výrazně nemění, což je logické vzhledem k stabilnímu počtu
čtenářů, stejné kapacitě studoven i otevírací době jako v minulých letech. Klasické výpůjční
služby však vykazují nárůst jak v kategorii prezenčních, tak absenčních výpůjček. Postupně
rostou i požadavky na meziknihovní výpůjční služby. Největšími žadateli o MVS z naší
knihovny jsou velké veřejné, především krajské knihovny.
Tab.6-Výpůjčky
2004
2003
2002
Prezenční 48.800 47.036 46.470
Absenční 15.382 9.704 9.509
Celkem
64.182 56.740 55.979
Tab.7-MVS MMVS
2004 2003 2002
MVS-jiné knihovně
60
22
48
MVS-pro naše uživatele
27
11
12
MMVS-pro naše uživatele 16
11
1
Celkem
103
44
61
Zájem o samoobslužné kopírování opět mírně vzrostl. V roce 2004 bylo čtenáři
pořízeno 337.410 kopií (2003: 329.945), přestože častá poruchovost strojů snižovala možnosti
kopírování. Pro potřeby fakulty bylo pořízeno celkem 117.407 kopií.
Pro studenty prvního ročníku bylo připraveno 60 úvodních exkurzí do knihovny. Další
exkurze byly na požádání uspořádány pro kolegy z oboru (např. Vyšší odborná škola
informačních studií, SKIP-sekce muzejních knihovníků, SKIP-klub vysokoškolských
knihovníků, knihovnice PF ZČU a další). Zorganizovány byly též dvě výstavy publikací. Obě
propagovaly velké soubory publikací darované naší knihovně. První věnovala Suffolk
University (USA) a druhý byl pořízen z finančního přípěvku Robert Bosch Stiftung (DE).
Dokumentační oddělení
Do databáze časopiseckých článků bylo doplněno 1.559 běžných záznamů, 1.638
záznamů retrospektivních a 72 statí (2003: 1.475). Excerpováno bylo 78 časopisů (2003: 75).
Tradičně bylo vydáno šest čísel bulletinu Excerpta Iuridica a zpracováno 10 rešerší na
objednávku. Jako doprovodný materiál k výstavě publikací z daru Boschovy nadace byl
sestaven obsáhlý bibliografický soupis. Náplní pracoviště je i evidence publikační činnosti
učitelů fakulty. Za rok 2004 bylo ke dni 28.2.2005 sebráno 626 záznamů.

Další významné aktivity knihovny
Knihovna byla hostitelským pracovištěm 10.pracovního setkání právnických
knihovníků ČR a SR. Zúčastnilo se 35 účastníků z 11 institucí (sedmi českých a čtyř
slovenských). Tradice výročních setkání byla založena v roce 1993 právě na PF UK.

