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Rok 2010 lze z hlediska knihovny hodnotit jako rok stabilní a z hlediska finančního
zajištění nákupu informačních zdrojů celkem příznivý.
1. Knihovní a informační fondy, jejich organizace a ochrana
K 31.12.2010 dosáhl počet knihovních jednotek 175.730 svazků. Roční přírůstek činil 3.722
svazků, přičemž 2.512 bylo knih, 351 svazků vázaných časopisů, 727 diplomových, 115
rigorózních a 17 dizertačních prací. Na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo 3.676.555,Kč, z toho 3.063.331,- Kč bylo pokryto z rozpočtu fakulty a 613.224,- Kč z rozpočtů
výzkumného záměru a grantů.
Financování knihovního fondu 2010
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Oproti roku 2009 však došlo ke změně struktury výdajů ve prospěch elektronických
informačních zdrojů. Od roku 2010 nebyly oborové databáze hrazeny z rozvojového
programu Ústřední knihovny UK, který byl ukončen a jejich financování přešlo na fakultu.
Jedná se o tituly Westlaw, HeinOnline a Kluwer Law International. Nově byl v roce 2010
zakoupen právní informační systém Beck Online. Jeho pořízení se setkalo s velkým ohlasem
mezi studenty.
Placené informační zdroje 2010
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Struktura přírůstku knihovních jednotek v roce 2010
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V rámci péče o knihovní fond byla v měsíci srpnu provedena revize knih a časopisů
umístěných ve volném výběru. Kontrolováno bylo 56.413 knihovních jednotek. Zjištěná ztráta
činí 32 svazků, tj. 0,06%. Dále byla provedena mimořádná revize historického fondu (tzv.
starých tisků), při které bylo zkontrolováno 787 svazků. Od poslední revize v roce 1997
nebyla zjištěna žádná ztráta, ani poškození knih. Byly ovšem zjištěny drobné nedostatky ve
zpracování (chybějící katalogizační lístky, nesprávné signování), které byly ihned odstraněny.
Zároveň byl prověřen i fyzický stav knih a kvalita jejich uložení. V tomto smyslu nebyly
shledány žádné závady.
Svébytnou součástí knihovního fondu je archiv kvalifikačních prací. Problematika jejich
evidence a archivování byla nejproměnlivější agendou v průběhu roku. Do konce května
předávaly katedry tištěné práce spolu s elektronickou verzí na CD/DVD do knihovny, kde
byla provedena jejich katalogizace a umístění elektronické verze do univerzitního repozitáře.
Takto bylo přijato a zpracováno 727 diplomových, 115 rigorózních a 17 dizertačních prací.
Opatření děkana č.7/2010 účinné od 29.9.2010 definovalo nové postupy a úkoly, které
významným způsobem změnily zavedený způsob práce. Knihovna nadále zodpovídá za
archivaci tištěných prací do doby jejich převedení do univerzitního archivu, má za úkol
doplnit záznamy starších prací včetně souborů s plnými texty a podílí se na identifikaci prací,
které již byly vloženy do univerzitního repozitáře, či knihovního systému. V těchto činnostech
je knihovna odkázána na součinnost kateder, ústavů, studijního oddělení a pracoviště
počítačové techniky. Do konce roku byly v knihovně připraveny interní postupy pro nový
systém, nicméně jeho implementace nebyla zahájena.
2. Služby
Knihovnické a informační služby jsou výstupem celé činnosti knihovny. Proto je sledování
trendů a zájmu uživatelů věnována pozornost v průběhu celého roku.
Struktura uživatelů knihovny je dlouhodobě stabilní. Většina uživatelů jsou studenti
Právnické fakulty UK, posluchači kurzu celoživotního vzdělávání, zaměstnanci a doktorandi.
Veřejnost představuje zhruba 7% uživatelů, přičemž do této kategorie patří i uchazeči o
vykonání státní rigorózní zkoušky a studenti ostatních fakult UK.
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Složení uživatelů v roce 2010
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V průběhu roku se zvyšovaly požadavky z řad rigorozantů a studentů ostatních fakult UK na
rozšíření výpůjčního řádu ve smyslu umožnění absenčního půjčování těmto kategoriím
čtenářů.
Základními službami knihovny jsou, i přes rostoucí zájem o elektronické služby, služby
výpůjční. V roce 2010 bylo zaznamenáno výjimečné zvýšení počtu výpůjček a to jak
prezenčních, tak absenčních. Ve vykázaných údajích se bezpochyby projevuje rostoucí důraz
na studium pramenů ve výuce, ale též půjčování knih ze studoven na víkendy a prázdniny.
Tato služba se rychle vžila a je o ni velký zájem.
Výpůjčky v letech 2002 - 2010
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Zvláštní službou pro nové posluchače je každoroční vydání informační brožury o službách
knihovny a nabídka vstupních exkurzí. V roce 2010 bylo realizováno 36 exkurzí pro 276
zájemců.
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Knihovna též vydává v elektronické formě informační bulletin Excerpta Iuridica, jehož
obsahem je výběr článků z českého i zahraničního odborného tisku. V roce 2010 vyšla čtyři
čísla s celkovým obsahem 1692 záznamů. Na objednávku bylo zpracováno 14 rešerší.
Jak již bylo řečeno výše, roste obliba elektronických služeb a zejména vzdáleného přístupu
k nim. Uživatelé knihovny stále více vyhledávají služby, které mohou užívat , aniž by museli
navštívit knihovnu. Jedná se o tzv. online služby (vstup do katalogu, prolongování výpůjček a
rezervace) na jedné straně a vzdálený přístup do databází na straně druhé.
2009
2010
rozdíl
13.873
8.712
Vstup do katalogu – v knihovně
-5.161
420.256 512.484 +92.228
Vstup do katalogu – z domova
499
304
Vstup do výpůjček – v knihovně
-195
125.220 154.864 +29.644
Vstup do výpůjček – z domova
Stále více je vyhledáván vzdálený přístup do databází. V roce 2010 bylo zaznamenáno 1966
vzdálených přístupů do databází uživateli naší knihovny. Je zřejmé, že do služeb pronikají
nové potřeby uživatelů, se kterými je třeba počítat. Na druhé straně vzdálené formy služeb
oslabují bezprostřední komunikaci uživatelů s knihovnou a potřebnou zpětnou vazbu.
Z tohoto důvodu byla věnována značná pozornost rozvoji moderních komunikačních
prostředků s uživateli. V průběhu téměř celého roku byla rekonstruována webová stránka
knihovny a nově byla spuštěna facebooková prezentace. Obzvlášť komunikace
prostřednictvím Facebooku se rychle ujala a počet jejích přízivců nadále roste. Ke konci roku
bylo registrováno 364 příznivců, z toho 337 z ČR, 18 z SR, 2 z Itálie a po jednom z Rakouska,
Kostariky, Německa, Velké Británie, Tchaj-wanu a Austrálie.
Specifickou službou pro učitele a vědecké pracovníky fakulty je evidence publikační činnosti.
V roce 2010 byl zaveden nový systém OBD+, což z hlediska fakulty nezpůsobilo žádné
mimořádné problémy, nicméně pro odpovědného pracovníka knihovny znamenalo značné
navýšení pracovních úkolů. V průběhu celého roku byla autorům publikací poskytována
pomoc dle jejich potřeb. Na objednávku bylo provedeno 25 individuálních konzultací a jedno
celofakultní školení k metodice sběru za rok 2010.
V současné době sběr publikačních výstupů za rok 2010 teprve probíhá. Poslední dostupná
statistická data jsou tedy za rok 2009. Celkem bylo odevzdáno 1023 záznamů, do RIV bylo
předáno 297 záznamů.
Evidence publikační činnosti za rok 2009
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Podíl záznamů uplatněných v RIV za rok 2009
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3. Prostory a materiální vybavení
V letních měsících byla provedena výmalba a výměna koberců v 1.suterénu. Pracovníci
knihovny se na této práci aktivně podíleli vystěhováním knih do náhradních prostor a jejich
zpětným nastěhováním. Demontáž a zpětnou montáž regálů zajistilo provozní oddělení.
Výsledek je velmi pěkný a bylo by žádoucí pokračovat v dalších letech v hlavních studovnách
v přízemí.
Během roku byly také přestěhovány knihy ze skladu 019 do místnosti č.015. Důvodem byla
nutnost uvolnění prostoru pro vybudování fakultního kopírovacího centra. Přesun cca 20.000
svazků provedli pracovníci knihovny. Obecně je nutné konstatovat, že od roku 2002 jsou
skladovací prostory knihovny velmi špatné a průběžné stěhování fondů po fakultě velmi
ztěžuje práci knihovníků.
4. Personál a vnější vztahy
Počet pracovníků knihovny ke dni 31.12.2010 činil 13,7 pracovního úvazku (14 fyzických
osob ) v hlavním pracovním poměru. Pracovní tým byl v roce 2010 celkem stabilizovaný a
proto se změny v jeho složení obešly bez vlivu na chod knihovny. V průběhu roku ukončily
pracovní poměr Bc.Nikola Mikešová a paní Alena Vondráková. Paní Alena Vondráková
patřila k nejzkušenějším pracovnicím knihovny a její odchod do důchodu byl pro práci
knihovny citelný. Na pozici vedoucí oddělení služeb ji nahradila paní Eva Charvátová, která
rychle prokázala schopnost samostatně organizovat činnost úseku. Nově do oddělení služeb
nastoupil Mgr. Petr Guba, čerstvý absolvent Ústavu informačních studií a knihovnictví.
Významnou posilou pracovního týmu je PhDr. Květa Hartmanová, která je velmi zkušenou
pracovnicí v oboru. V kolektivu knihovny se specializuje na správu webové stránky a
digitalizaci.
V síti knihoven ČR má knihovna PF UK stabilní postavení. Je kolektivním členem Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a
International Association of Law Libraries (IALL). V rámci skupiny právnických knihoven
patří k zakladatelům pravidelných výročních setkání, kterých se zástupci knihovny
každoročně aktivně zúčastňují. V loňském roce se pracovníci knihovny zúčastnili řady
odborných akcí jako např. mezinárodních konferencí Inforum, Bibliotheca Academica,
Knihovny současnosti 2010, studijní cesty do rakouských knihoven a setkání právnických
knihoven. V měsíci září absolvovaly týdenní stáž v knihovně PF UK dvě kolegyně
z Univerzitní knihovny UNI Wroclaw.

