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Vážení čtenáři, přátelé a příznivci knihovny, 

připravili jsme pro Vás Výroční zprávu Knihovny geografie za rok 2012, který byl v mnoha 

ohledech zlomový. Mezi zásadní změny patřilo především zrušení jednoho z depozitářů 

v budově na Albertově 6 v suterénu a přestěhování této části fondu do univerzitního 

depozitáře v Lešeticích u Příbrami. Druhé větší stěhování fondu se týkalo 800 nejstarších 

dizertačních, domácích a diplomových prací Geografického ústavu z let 1896-1963, jež byly 

předány do správy Archivu UK. Důvodem byl nedostatek prostor v knihovně. 

Další změnou bylo snížení finančních prostředků na akvizici časopisů téměř o dvě třetiny. Byl 

totiž ukončen výzkumný záměr geografické sekce a periodika byla dotována z Programů 

rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Proto byla řada titulů hrazena 

přímo katedrami sekce. V roce 2012 Knihovna geografie získala nákupem celkem 427 titulů 

v hodnotě téměř 1 milion korun. Od dárců získala knihovna 348 dokumentů v odhadované 

hodnotě 164 tisíc korun. Výměnou za titul AUC Geographica bylo získáno 258 titulů 

v přibližné hodnotě 142 tisíc korun. 

Knihovna také změnila název na základě rozhodnutí vedení fakulty o sjednocení názvů 

účelových pracovišť a vydáním nového organizačního řádu. Stala se Knihovnou geografie. 

V souvislosti se změnou názvu byly provedeny potřebné změny v databázích, na webových 

stránkách a v další administrativě knihovny. 

Knihovna jako první z knihoven PřF UK dokončila zákonnou inventuru (Zákon 257 ze dne 

29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb) a bylo zahájeno nové kolo revizí. 

Proběhla závěrečná obhajoba projektu Geografická bibliografie ČR on-line. Výsledky 

projektu byly komisí MK ČR hodnoceny jako vynikající s mezinárodním významem s tím, 

že byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě. Za úspěch považujeme 

i vydání impaktovaného článku srovnávajícího světové geografické databáze. Důležitá je 

možnost dalšího rozvoje oborové databáze GEOBIBLINE, která je v současnosti největší 

volně dostupnou oborovou databází na světě. Stala se součástí projektu TEMAP: technologie 

pro zpracování mapových sbírek. 

V katalogizačních procesech bylo zpracováno celkem 2 362 dokumentů, 382 

vysokoškolských kvalifikačních prací, 753 docházejících časopisů a 2675 starších ročníků 

časopisů. Dokončila se také katalogizace starých tisků. 
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Počet návštěv našich čtenářů stoupl na 31 344 uživatelů za rok, přičemž denně je obslouženo 

130-150 čtenářů. Půjčuje se 41 hodin týdně, ve středu je otevřeno do 20,00 hodin. 

Na telefonické, elektronické a písemné dotazy se odpovídá permanentně 47 hodin týdně. 

Celkový počet uživatelů registrovaných v Knihovně geografie v roce 2012 činil 1 541. 

Na základě opatření děkana č. 17/2012 byl schválen nový výpůjční řád knihoven. Bylo 

vypůjčeno absenčně 8 368, prezenčně 5 208 a vráceno 8 484 dokumentů. Kromě toho se 

prováděla meziknihovní výpůjční služba (MVS), neboť o dokumenty specializované 

knihovny byl vždy zájem. Celkem bylo zajištěno 92 požadavků MVS.  

Kromě registrace čtenářů, půjčování a vracení jsou poskytovány také konzultační služby. 

Pravidelně se školí zejména první ročníky, učí se pracovat s katalogy, s klasickými 

i elektronickými zdroji a realizovat základní rešerše. V roce 2012 bylo připraveno 5 

odborných školení pro 133 studentů. Exkurzemi při dnech otevřených dveří, ale i jiných 

příležitostech prošlo kolem 160 účastníků. 

Díky postupující rekonstrukci Mapové sbírky byla po roce obnovena výstavní činnost 

v předsálí Knihovny geografie. V roce 2012 proběhly již dvě výstavy. Řada výstav byla díky 

propagaci knihovny půjčena do mimopražských neziskových organizací, především knihoven. 

Služba půjčování výstav se stává již tradiční a knihovna získává stálé partnery spolupráce. 

Knihovna se již podruhé účastnila Pražské muzejní noci s programy geografických kvízů. 

Zájem veřejnosti byl obrovský. Podle odhadů prošlo budovou na Albertově kolem 6 tisíc 

návštěvníků. Další prezentace knihovny a fakulty probíhá prostřednictvím publikační činnosti 

a pravidelné aktualizace webových stránek knihovny. Novým projektem bylo navázání 

spolupráce s Wikipedií.  

Závěrem bych ráda poděkovala našim čtenářům za zájem, vedení fakulty za podporu činnosti 

a našim dárcům a dobrovolníkům za pomoc a podporu. 

Eva Novotná,  

vedoucí Knihovny geografie 
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Akvizice 

Lenka Křížová (tel.: 221 951 358, krizova@natur.cuni.cz), 

Václava Morongová (tel.: 221 951 358, vaclava.morongova@natur.cuni.cz) 

Pořizování nových dokumentů do Knihovny geografie na PřF UK probíhá formou nákupu, 

daru a výměny. Dary jsou získávány prostřednictvím zaměstnanců a studentů Přírodovědecké 

fakulty UK nebo tuzemských i zahraničních institucí. od zahraničních institucí Knihovna 

geografie dostává pravidelně také monografie, edice a časopisy výměnou za sekční časopis 

Acta Universitatis Carolinae Geographica. Nákup nových titulů je zprostředkováván přes 

tuzemské dodavatele zahraničních knih (Intes, Starman Bohemia, Phoenix Books, Malé 

centrum) a časopisů (EBSCO, Suweco), u samotných vydavatelů (Taylor & Francis, Oxford 

University Press, C. H. Beck) nebo českých a slovenských knihkupců (Kosmas, Portál, Book 

retail, Portál Slovakia). Hlavními zdroji financování akvizice jsou prostředky kateder 

geografické sekce PřF UK, nově vzniklý program rozvoje vědních oblastní na Univerzitě 

Karlově (PRVOUK), granty zaměstnanců geografické sekce a vlastní zdroje knihovny. 

Tabulka 1. Finanční prostředky použité na akvizici (2012) 

Knihovna geografie 54 115,02 Kč 

Granty geografické sekce 314 984,76 Kč 

Katedry geografické sekce 378 799,47 Kč 

PRVOUK 250 000,00 Kč 

celkem 997 899,25 Kč 

V roce 2012 Knihovna geografie získala nákupem 423 titulů v hodnotě 997 899,25 Kč 

(tab. 1). Z uvedené částky bylo nakoupeno 337 monografií v hodnotě 282 223,95 Kč a 86 

periodik za 715 675,30 Kč. Nákup monografií byl tradičně především realizován 

prostřednictvím grantů zaměstnanců geografické sekce. Periodika byla hrazena především 

z finančních prostředků jednotlivých kateder na geografické sekci a z PRVOUKu.  

Knihovna geografie pořídila z vlastních zdrojů celkem 109 dokumentů v hodnotě 

54 115,02 Kč (tab. 2).  

mailto:krizova@natur.cuni.cz
mailto:vaclava.morongova@natur.cuni.cz
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Tabulka 2. Vlastní finanční  zdroje Knihovny geografie (2012) 

měsíc 
počet dokumentů cena v Kč 

monografie seriály celkem monografie seriály celkem 

leden 2 0 2 276,50 0,00 276,50 

únor 3 1 4 4103,00 166,00 4 269,00 

březen 3 1 4 3 117,00 990,00 4 107,00 

duben 2 2 4 261,00 4 000,00 4 261,00 

květen 53 1 54 8 541,00 8 174,92 16 715,92 

červen 20 5 25 3797,00 1 856,00 5 653,00 

červenec 1 0 1 155,00 0,00 0,00 

srpen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

září 1 1 2 199,00 198,00 397,00 

říjen 2 7 9 2 141,60 11 307,00 13 448,60 

listopad 2 2 4 1 172,00 3 660,00 4 832,00 

prosinec 0  0 0 0,00 0,00 0,00 

celkem 89 20 109 23 763,10 30 351,92 54 115,02 

Z prostředků programu PRVOUK bylo nakoupeno 10 titulů zahraničních časopisů 

zaměřených na sociální geografii v hodnotě 250 000,- Kč (tab. 3). 

Tabulka 3. Zdroj: PRVOUK 

měsíc 
počet dokumentů cena v Kč 

monografie seriály celkem monografie seriály celkem 

leden 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

únor 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

březen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

duben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

květen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

červen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

červenec 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

srpen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

září 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

říjen 0 10 10 0,00 250 000,00 250 000,00 

listopad 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

prosinec 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

celkem 0 10 10 0,00 250 000,00 250 000,00 

Granty zaměstnanců geografické sekce sloužily zejména k úhradě monografií. Bylo z nich 

nakoupeno 248 monografií v částce 258 460,85 Kč a 12 titulů periodik v částce 56 523,91 Kč, 

celkem 260 dokumentů v hodnotě 314 984,76 Kč (tab. 4). 
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Tabulka 4. Zdroj: Granty geografické sekce (2012) 

měsíc 
počet dokumentů cena v Kč 

monografie Seriály celkem monografie seriály celkem 

leden 15 0 15 3 360,00 0,00 3 360,00 

únor 11 0 11 13 349,50   13 349,50 

březen 13 0 13 3 788,00 0,00 3 788,00 

duben 5 1 6 1 046,00 1 619,00 2 665,00 

květen 11 0 11 11 796,00 0,00 11 796,00 

červen 8 1 9 12 074,20 360,00 12 434,20 

červenec 5 0 5 11 991,80 0,00 11 991,80 

srpen 8 2 10 9 350,00 42 793,32 52 143,32 

září 12 0 12 12 612,70 0,00 12 612,70 

říjen 17 6 23 21 094,90 8 420,00 29 514,90 

listopad 96 2 98 115 851,70 3 331,59 119 183,29 

prosinec 47  0 47 42 146,05  0,00 42 146,05 

celkem 248 12 260 258 460,85 56 523,91 314 984,76 

Z důvodu ukončení výzkumného záměru v roce 2012, z kterého byla hrazena převážná část 

časopisů, bylo letos na podzim využito na akvizici také prostředků kateder geografické 

sekce. Nejvíce titulů si předplatila Katedra sociální geografie a regionální rozvoje (v částce 

334 688,77 Kč). Celkem bylo takto nakoupeno 44 titulů periodik v hodnotě 378 799,47 Kč 

(tab. 5). 

Tabulka 5. Finanční zdroje kateder (2012) 

Katedra počet titulů cena 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  32 334 688,77 Kč 

Katedra fyzické geografie a geoekologie 5  28 066,94 Kč 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie 1  490,00 Kč 

Katedra demografie a geodemografie 6  15 553,76 Kč 

celkem 44  378 799,47 Kč 

Knihovna Geografie získala jako obvykle nejvíce titulů formou daru. Celkem jich bylo 348 

v odhadované hodnotě 163 847,- Kč (tab. 6). Dary byly přijímány od zahraničních i českých 

institucí a od zaměstnanců a studentů PřF UK. Seznam dárců je umístěn v příloze. 
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Tabulka 6. Dary v roce 2012 

Měsíc počet dokumentů cena v Kč 

leden 51 26 746,00 

únor 62 32 516,00 

březen 37 7 120,00 

duben 4 10 414,00 

květen 14 5 106,00 

červen 27 14 548,00 

červenec 2 509,00 

srpen 18 12 116,00 

září 36 15 874,00 

říjen 22 4 385,00 

listopad 42 23 220,00  

prosinec 33 11 293,00  

celkem 348 163 847,00 

Výměnou za sekční časopis Acta Universitatis Carolinae Geographica dostala knihovna 

258 titulů v přibližné hodnotě 141 963 Kč (tab. 7). 

Tabulka 7. Výměna v roce 2012 

měsíc 
počet 

cena (Kč) 
monografií edic časopisů sborníků atlasů CD, DVD 

leden 5 17 17 0 0 0 20 956,00    

únor 3 13 20 2 1 0 20 373,00    

březen 1 10 8 0 0 0 7 123,00    

duben 0 8 23 0 0 0 18 270,00    

květen 0 4 11 0 0 0 7 647,00    

červen 3 5 6 0 0 0 5 892,00    

červenec 4 4 10 0 0 0 19 236,00    

srpen 0 4 10 0 0 0 8 265,00    

září  3 7 0 0 0 4 770,00    

říjen 0 7 24 0 0 0 11 489,00    

listopad 2 6 14 0 0 0  10 607,00    

prosinec 0 0 9 0 0 0 7 325,00    

celkem 18 81 159 0 0 0 141 963,00    
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Katalogizace monografií a speciálních dokumentů 

Helena Šimánová (tel.: 221 951 356, helena.simanova@natur.cuni.cz) 

Tvorba katalogizačních záznamů patří k základním činnostem probíhajícím v knihovně. 

Knihovna geografie používá k záznamu zpracovaných dokumentů knihovní systém Aleph, 

od července v nové verzi 21. Struktura záznamů odpovídá katalogizačním pravidlům 

AACR2R. 

Tabulka 8. Katalogizace za rok 2012 

měsíc 
záznamy a jednotky 

celkem 
záznamy nové 

záznamy přebrané 

a upravené 
přivázané jednotky 

leden 218 49 73 96 

únor 285 46 81 158 

březen 307 85 110 112 

duben 360 6 129 225 

květen 335 58 142 135 

červen 107 20 77 10 

červenec 23 12 8 3 

srpen 243 27 18 198 

září 82 38 25 19 

říjen 152 71 74 7 

listopad 174 59 85 30 

prosinec 76 17 43 16 

celkem 2 362 488 865 1 009 

V roce 2012 bylo v Knihovně geografie zkatalogizováno celkem 2 362 dokumentů 

(viz tab. 8). Jejich záznamy jsou dostupné v Centrálním katalogu UK 

na adrese: http://ckis.cuni.cz . 

Nové tituly jsou průběžně vystavovány ve studovně, kde se s nimi mohou uživatelé seznámit. 

Oprava záznamů kartografických dokumentů 

V letních měsících proběhly také rozsáhlé opravy záznamů kartografických dokumentů, 

především atlasů. Důvodem oprav byla potřeba opravit jmenný popis a obohatit záznamy 

o pole 072 - Konspekt a pole 655 – Formální deskriptor.  

Většinou se do záznamů zapisuje pouze jedna skupina Konspektu, která vystihuje hlavní 

téma dokumentu. Dvě skupiny se přidělují, pokud obsah dokumentu spadá do dvou odlišných 

tematických oblastí nebo je třeba kromě tématu vyjádřit i formální charakteristiku (jako 

u kartografických dokumentů). V záznamu se uvede hlavní téma dokumentu a v dalším poli 

Konspektu se objeví „912 - Mapy. Atlasy. Glóby“.  

mailto:helena.simanova@natur.cuni.cz
http://ckis.cuni.cz/
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Přestože Národní knihovna ČR používala pole 655 pro formu nebo žánr dokumentu ve svých 

záznamech zcela běžně již dříve, v knihovnách Přírodovědecké fakulty nebylo jeho použití 

zvykem. Nahrazovalo se polem 650 pro předmětová hesla a v podstatě se tak z hlediska 

věcného popisu nerozlišovalo, zda je dokument mapou nebo o mapách pouze pojednává. 

Tento postup ale potřebám Knihovny geografie nevyhovoval, obzvláště po zapojení 

do projektu TEMAP, kdy se zvýšily nároky na podobu záznamů kartografických dokumentů.  

Pole 655 je opakovatelné, to znamená, že je možné přiřadit dokumentu více formálních 

charakteristik. Text pole musí odpovídat tvaru podle národních autorit. Pro kartografické 

dokumenty se využívají např. hesla: „atlasy, školní atlasy, historické mapy, turistické mapy, 

dopravní mapy, demografické mapy“ aj. 

Obohacení věcného popisu záznamu výrazně napomáhá dohledatelnosti dokumentu, proto se, 

i přes velkou časovou náročnost, doplnění nebo opravy provádějí  také zpětně. 

 

Obrázek 1. Ukázka záznamu kartografického dokumentu 

Katalogizace starých tisků 

V letních měsících se podařilo dokončit katalogizaci starých tisků náležejících do fondu 

knihovny. Celkem bylo vytvořeno nebo upraveno 141 záznamů. Dokumentům byly také 

přiřazeny nové, jedinečné signatury U1 – U194. 
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Souborný katalog ČR (CASLIN) 

Souborný katalog ČR ve své bázi shromažďuje údaje o fondech českých knihoven a institucí, 

které do něj přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru 

periodik. V současné době shromažďuje zhruba 5 milionů záznamů českých a zahraničních 

monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí). 

Souborný katalog ČR je dostupný on-line jako jedna z databází Národní knihovny 

na adrese: http://aleph.nkp.cz. po vyhledávání dokumentu si uživatel lehce zjistí, 

která knihovna daný dokument vlastní a kde si může dokument vypůjčit.  

Mezi přispívající knihovny se řadí i Knihovna geografie. V letošním roce Souborný katalog 

ČR – CASLIN obohatila o 1 609 záznamů, takže v současné době obsahuje 20 618 záznamů 

dokumentů uložených v knihovně a 13 343 záznamů vytvořených v Knihovně geografie. 

 
Obrázek 2.  Muzejní noc 2012 

http://aleph.nkp.cz/
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Katalogizace a správa seriálů 

Blanka Šimánová (tel. 221951 359, simanovb@natur.cuni.cz) 

V Knihovně geografie evidujeme více než 700 zkatalogizovaných titulů. V roce 2012 bylo 

zaevidováno 753 jednotek v knihovním systému Aleph. Během roku bylo v systému svázáno 

98 ročníků časopisů, přivázáno 2675 a upraveno 400 jednotek. Tento rok jsme z finančních 

důvodů nedávali celé ročníky fyzicky svázat, ale vždy celý ročník uložili do desek nebo  

krabic. V novém roce je nezbytné znovu prodloužit předplatné pro každý ročník titulu 

v systému Aleph, kam se poté zapisují docházející čísla časopisu. Počátkem roku 2012 bylo 

takto vytvořeno předplatné u 108 titulů, u dalších se prodlužuje předplatné při příchodu 

prvního čísla. 

V roce 2012 přišlo do knihovny celkem 176 titulů časopisů, z toho je 127 zahraničních, 49 

českých. 41 titulů je pouze v tištěné formě, 130 titulů je v obou formách, tištěné 

i elektronické, z toho 96 zahraničních a 44 českých. Pouze v elektronické formě je 5 titulů. 

Předplaceno bylo 86 titulů, z toho 48 ze zahraničí, 38 českých. 

Ze zahraniční výměny přišlo 68 titulů časopisů. Některé tituly dostala knihovna darem (počty 

a finanční hodnoty viz tabulky v kapitole akvizice). 

V depozitáři bylo během roku přivázáno 2675 starších ročníků časopisů. Původně byly v 

Alephu u starých časopisů zkatalogizovány všechny tituly a  přivázán vždy jeden ročník. 

Cílem bylo vytvoření přehledu titulů. Protože je v depozitáři uloženo velké množství starých 

ročníků a práce je časově náročná, jsou přivazovány postupně k již zkatalogizovaným titulům. 

Přivázané jednotky byly zároveň adjustovány a všechny ročníky časopisů byly označovány 

signaturami, takže počet všech vytištěných signatur vystoupil na 5990. 

Studenti mohou na počítačích ve studovně využívat elektronickou formu seriálů. U časopisů, 

které mají elektronickou verzi, se pravidelně sleduje funkčnost webových linků. Odkazy lze 

najít v bibliografických záznamech v Alephu a také na internetové stránce Oddělení podpory 

vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy: 

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/o-oddeleni/EIZ 

Tyto webové stránky umožní uživatelům přístup k dostupným časopisům v Knihovně 

geografie, 58 titulů českých časopisů na adrese: 

 http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=ceske-geografie 

203 titulů zahraničních časopisů na adrese:  

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=zahranicni-geografie 

mailto:simanovb@natur.cuni.cz
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/o-oddeleni/EIZ
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=ceske-geografie
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=zahranicni-geografie
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Seznam seriálů knihovny je uveden a aktualizován v dalších databázích. 

Souborný katalog České republiky: http://www.caslin.cz/ , ve kterém má Knihovna geografie 

627 titulů. 

Ve virtuální polytechnické knihovně má Knihovna geografie 144 titulů, najdete je 

na adrese: http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vpk/ 

 
Obrázek 3. Exkurze ze dne Otevřených dveří (2012) 

http://www.caslin.cz/
http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vpk/
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Katalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací 

Kateřina Šebková, (tel. 221 951 357, katerina.sebkova@natur.cuni.cz) 

Katalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) je prováděna na základě 

katalogizačních pravidel v knihovnickém automatizovaném systému Aleph. Samotné 

katalogizaci předchází adjustace VŠKP a její evidence v jednom z přírůstkových seznamů, 

které pro VŠKP v knihovně existují celkem tři - zvlášť se zapisují bakalářské (BP), zvlášť 

diplomové práce (DP), včetně aprobací a zvlášť ostatní typy prací. Ke konci roku se pak 

generují systémem a tisknou. Signatury jsou BP a DP přiřazovány dle druhé části 

přírůstkového čísla. Práce vyššího řádu (Diz, Rip atd.) se zapisují do přírůstkového seznamu 

monografií, seriálů a ostatních druhů dokumentů, který je také na konci každého roku 

automaticky generován systémem a následně vytištěn a svázán. Signatury jsou přiřazovány 

na základě vzestupné řady čísel jdoucích po sobě s prefixem zkratky označující typ práce. 

Co se katalogizace prací týče, dělí se do tří skupin: 

 Práce obhájené před rokem 1999 se mohou katalogizovat rovnou do Centrálního 

katalogu 

 Práce z let 1999-2005 musejí být nahrány do SW Aleph přes Informační systém 

(IS). 

 Práce z let 2006-2010 a výše je přísně zakázáno katalogizovat, vše musí být 

vkládáno přes IS a katalogizováno, až záznamy z IS se importují do Alephu. 

Na základě opatření rektora č. 6/2010 se exportují plné texty prací a k nim příslušná metadata 

do Univerzitního repozitáře a Centrálního katalogu. 

O importech záznamů do Alephu je knihovna informována e-mailem, který obsahuje údaje 

o jménu autora, název a typ práce, katedru, na které práce byla obhájena, datum a výsledek 

obhajoby. Záznam, který projde do systému, se poté může obohatit o chybějící údaje - 

propojení na Národní autority, předmětová hesla, Konspekt a MDT, údaje o fyzickém popisu 

práce, případně pole poznámek.  

Stále se naráží i na problémy s exportem prací z IS, kdy v knihovně leží jednotky, jejichž 

záznamy studijní oddělení nefinalizovalo, a tudíž práce nelze zkatalogizovat. Těchto případů 

je však stále méně. Exportovány jsou i záznamy prací, které nebyly obhájené a do knihovny je 

katedry nedávají, nejsou k nim tedy připojovány jednotky. 

mailto:katerina.sebkova@natur.cuni.cz
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Pokračovalo se i v retrospektivní katalogizaci starších prací. V roce 2012 byla dokončena 

katalogizace aprobací a státních prací, také část domácích a seminárních prací (celkem 153 

záznamů). Zbývá ještě zkatalogizovat domácí práce z Německé univerzity a několik starších 

prací z KFG. 

Kvůli problémům s uskladňováním nových tištěných vysokoškolských prací bylo v květnu 

téměř 800 nejstarších kvalifikačních prací z let 1896-1963 předáno Archivu Univerzity 

Karlovy. Tam jsou také teď zájemcům o jejich studium přístupné. Po katalogizaci zbylých 

starších domácích a seminárních prací, je v plánu jejich další předání. 

V roce 2012 bylo zkatalogizováno 382 prací, z toho 70 BP, 125 DP, 17 dizertací, 11 

rigorózních prací a 159 starších prací (převážně státních a domácích) a připojeno 395 

jednotek. Přivázané jednotky obsahují jak tištěné práce, tak přílohy. 

Uživatelům knihovny jsou v otevřeném fondu ve studovně k dispozici bakalářské 

a diplomové práce od roku 2007 a všechny dizertační práce. Kvůli nedostatku místa 

ve studovně, byla část starších prací odstěhována a spolu s ostatními typy prací jsou 

zájemcům přineseny na požádání. Studium VŠKP je nutné evidovat jako výpůjčku v softwaru 

Aleph z důvodu opatření souvisejícího s autorským zákonem (opatření č. 10/2006, čl. II., odst. 

b) děkana PřF UK). 

Elektronické verze prací jsou přístupné v Univerzitním repozitáři (http://repozitar.cuni.cz), 

kam je studenti přes IS nahrávají. Plné texty VŠKP (vyhledatelné přes katalog OPAC 

nebo repozitář UK) jsou přístupné po přihlášení do repozitáře. Studenti a zaměstnanci UK 

používají ID průkazu a heslo CAS (Centrální autentizační služba UK, https://cas.cuni.cz/ ). 

Čtenáři bez průkazu UK se registrují přímo na stránkách repozitáře. 

Tabulka 9. Katalogizace dle typu práce (2012) 

2012 Katalogizace dle typu práce 

 měsíc BP DP Diz RiP starší práce 

leden 6 33 0 2 52 

únor 0 12 2 1 25 

březen 1 3 0 0 2 

duben 0 2 0 0 8 

květen 0 1 1 0 24 

červen 0 0 0 1 18 

červenec 0 0 0 0 0 

srpen 0 0 0 0 0 

září 0 0 0 0 10 

říjen 29 25 0 5 0 

listopad 33 42 13 2 0 

prosinec 1 7 1 0 20 

celkem 70 125 17 11 159 

celkem 382 
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Tabulka 10.  Katalogizace VŠKP (2012) 

Katalogizace VŠKP 

 měsíc upravené záznamy nové záznamy přivázané jednotky 

leden 41 52 95 

únor 15 25 48 

březen 1 5 22 

duben 0 10 10 

květen 2 24 2 

červen 1 18 0 

červenec 0 0 0 

srpen 0 0 0 

září 0 10 0 

říjen 59 0 59 

listopad 90 0 90 

prosinec 9  20  69 

celkem 218 164 395 

celkem 376 

 
Tabulka 11. Importy VŠKP z IS (2012) 

Importy VŠKP z IS
1
 

leden 7 

únor 16 

březen 0 

duben 1 

květen 2 

červen 1 

červenec 77 

srpen 0 

září 2 

říjen 100 

listopad 34 

prosinec  1 

celkem 241
2
 

 

                                                 
1
 Rozdíl v počtu importů a zkatalogizovaných prací je způsoben: některé z letos zkatalogizovaných prací 

propadly ještě v předchozím roce, některé práce ještě z IS nepropadly, starší práce (před 1999) se katalogizují 

přímo do Alephu bez importu, propadají i neobhájené práce, které se nekatalogizují 
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Výpůjční služby 

Kateřina Šebková (tel. 221 951 357, katerina.sebkova@natur.cuni.cz) 

Ve výpůjčním protokolu zajišťuje Knihovna geografie především půjčování a vracení 

dokumentů, dále rezervace a prolongace výpůjček. Na chodu výpůjčního protokolu se podílejí 

všichni zaměstnanci knihovny. Jsou zde poskytovány i informačně-konzultační služby a to jak 

osobně, tak e-mailem nebo telefonicky. Součástí práce je i pomoc uživatelům s orientací 

v knihovně, prací s počítačem, kopírkou a skenerem a také školení v práci s elektronickým 

katalogem, ve kterém mohou sami spravovat své čtenářské konto a sledovat stav výpůjček. 

Na základě opatření děkana č. 17/2012 byl schválen nový výpůjční řád knihoven 

Přírodovědecké fakulty (dále PřF), který nahradil řád z roku 2008. Připomínkován byl 

i zaměstnanci knihoven PřF (za Knihovnu geografie E. Novotnou). 

Nový výpůjční řád je přehlednější a jednodušší a vymezuje služby, které knihovny poskytují a 

za jakých podmínek. Novinkou jsou podmínky půjčování čtecích zařízení, která budou 

k dispozici v knihovnách PřF, a poplatky s tím spojené. V přílohách řád obsahuje ceník 

poplatků a placených služeb, tabulku výpůjčních pravidel a smlouvu o výpůjčce čtecího 

zařízení. Nový výpůjční řád je k nahlédnutí u výpůjční služby v knihovně nebo na webových 

stránkách knihovny a Přírodovědecké fakulty. 

V roce 2012 navštívilo Knihovnu geografie celkem 31 344 uživatelů. Data o počtu jsou 

získávána z počítadla průchodů u vchodu do knihovny, kdy se celkový počet průchodů 

vydělí dvěma. Nově bylo zapsáno 220 uživatelů a 266 uživatelům byla obnovena registrace. 

Průběžná statistika počtu čtenářů je v tabulce 12. Celkový počet uživatelů registrovaných 

v Knihovně geografie je 1541. 

Tabulka 12. Počty čtenářů za rok 2012 

STATISTIKA ČTENÁŘŮ 

měsíc zápis nových čtenářů obnova registrace počet návštěvníků 

leden 5 31 3288 

únor 23 14 2849 

březen 3 8 3525 

duben 9 8 3472 

květen 3 7 3103 

červen 2 3 2107 

červenec 0 0 228 

srpen 0 7 347 

září 13 31 1114 

říjen 143 103 5012 

listopad 16 26 4182 

prosinec 3 28 2117 

celkem 220 266 31344 
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Za rok 2012 bylo vypůjčeno absenčně 8 368 dokumentů a vráceno 8 484. Prezenčně 

uživatelé studovali celkem 5 208 dokumentů, z toho se u 2 343 případů jednalo 

o monografie, u 1 908 o seriály a u 957 o vysokoškolské kvalifikační práce (průběžná čísla 

viz. Tab. 2). Výpůjční lhůta byla uživatelům prodloužena 6 620 krát a rezervováno bylo 

494 dokumentů (viz Tab. 3). 

Tabulka 13. Údaje o počtu výpůjček v roce 2012 

TABULKA VÝPŮJČEK za ROK   

měsíc výpůjčka absenční 

výpůjčka prezenční 

celkem abs. + prez. monografie periodika VŠKP celkem 

leden 786 199 158 94 451 1237 

únor 1078 203 241 104 548 1626 

březen 882 368 335 182 885 1767 

duben 712 472 224 126 822 1534 

květen 798 230 150 111 491 1289 

červen 591 118 85 73 276 867 

červenec 194 103 55 27 185 379 

srpen 239 35 25 13 73 312 

září 530 120 46 22 188 718 

říjen 1402 212 270 91 573 1975 

listopad 739 226 241 93 560 1299 

prosinec 417 57 78 21 156 573 

celkem 8368 2343 1908 957 5208 13576 

 

Tabulka 14. Další statistiky o výpůjčkách (2012) 

rezervace prolongace vráceno 

54 929 881 

69 508 994 

42 704 904 

46 706 768 

30 726 889 

16 506 1091 

5 150 185 

9 413 326 

30 320 639 

108 535 600 

47 685 723 

38 438 484 

494 6620 8484 

Mimo otevírací dobu je k dispozici před knihovnou schránka pro vracení dokumentů. 

V roce 2012 přes ni bylo vráceno 433 dokumentů. Uživatelé mohou vracet knihy 

i v podatelně. 
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Systémem Aleph verze 21 (začátkem července byl upgradován z verze 20.01) jsou 

generována upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty a upomínky za její překročení. 

Zdvořilostní upozornění jsou automaticky uživatelům zasílána e-mailem 4 dny 

před vypršením výpůjční lhůty. Jednou za týden se generují 1. a 2. upomínky (jsou 

rozlišovány pro zaměstnance PřF a ostatní uživatele), které jsou zasílány uživatelům  

e-mailem, a 3. a 4. upomínky, které jsou posílány uživatelům doporučeně poštou. Systém 

generuje i 5. upomínky, které se na kontě uživatele drží tak dlouho, dokud se nevyřeší. Jedná 

se o předsoudní upomínky a stejně jako 4. jsou dávány před odesláním k podpisu právní 

zástupkyni fakulty. Za rok 2012 bylo vygenerováno 3913 zdvořilostních upozornění 

a 5 947 upomínek (viz Tab. 15.). 

Tabulka 15. Statistika upomínek (2012) 

UPOMÍNKY  

měsíc 

zdvořilostní 

upozornění 

upomínky 

celkem 

1., 2. 

pro čtenáře 

1., 2. 

pro zaměstn. 3. upom. 

předsoudní 

upom. 

leden 530 114 185 4 0 833 

únor 324 28 134 6 1 493 

březen 421 21 126 1 1 570 

duben 575 45 156 4 0 780 

květen 465 48 129 1 1 644 

červen 339 36 121 3 1 500 

červenec 111 41 139 1 1 293 

srpen 51 18 94 1 2 166 

září 162 51 105 6 1 325 

říjen 302 47 111 1 4 465 

listopad 384 39 92 1 0 516 

prosinec 249 39 74 0 0 362 

celkem 3913 527 1466 29 12 5947 

Za včasné nevrácení půjčeného dokumentu se uživatelům účtují poplatky za zpozdné, 

které vyplývají z výpůjčního řádu. za rok 2012 bylo na pokutách vybráno 27 524 Kč (Tab. 

16.). 
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Tabulka 16. Příjmy knihovny z kopií a upomínek 

PŘÍJMY KNIHOVNY 

měsíc kopie upomínky 

leden         - Kč        3 598 Kč  

únor      10 Kč        2 812 Kč  

březen    222 Kč        3 006 Kč  

duben         - Kč        2 805 Kč  

květen         - Kč        2 374 Kč  

červen      14 Kč        2 973 Kč  

červenec         - Kč        1 440 Kč  

srpen         - Kč        1 034 Kč  

září         - Kč        2 848 Kč  

říjen    488 Kč        1 647 Kč  

listopad      46 Kč        1 931 Kč  

prosinec         - Kč        1 056 Kč  

celkem    780 Kč      27 524 Kč  

V roce 2012 bylo obnoveno a rozšířeno technické vybavení, které je k dispozici čtenářům. 

Do studovny přibyly 4 nové počítače, které knihovna převzala ze zrušené počítačové učebny 

v budově PřF chemie v Hlavově ulici 8. V současnosti je tedy uživatelům k dispozici 

12 počítačů připojených na internet. Připojit se čtenáři mohou i na vlastních zařízeních 

pomocí Wi-Fi sítě. Čtenáři mohou využívat i skener, kopírku a digitální fotoaparát. V roce 

2012 byla pořízena nová kopírka, na které byla od května nově nastavena i možnost tisku 

pro interní uživatele. Kopírovat a tisknout mohou uživatelé pomocí svých karet, na které si 

dobíjejí hotovost na určených dobíjecích místech. Statistika kopií a dalších služeb 

poskytovaných Knihovnou geografie je uvedena v tabulkách 17. a 18. 

Externí uživatelé si dobíjejí kredit přímo v knihovně. V roce 2012 od nich za kopie bylo 

vybráno 780 Kč. Při vyúčtování služeb touto cestou děkujeme za spolupráci CITu, jmenovitě 

H. Losertové a Ing. J. Janyškovi. 
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Tabulka 17. Počet kopií a vytištěných stran v roce 2012 

KOPIE 

měsíc zaměstnanci placené tisk 

leden 447 826 x 

únor 404 696 x 

březen 832 700 x 

duben 36 706 x 

květen 287 645 56 

červen 193 292 49 

červenec 59 106 20 

srpen 65 80 1 

září 144 17 45 

říjen 272 692 482 

listopad 304 674 132 

prosinec 67 275 108 

celkem 3110 5709 893 

 

Tabulka 18. Údaje o využívání služeb výpůjčního protokolu v roce 2012 

OSTATNÍ SLUŽBY   

měsíc schránka internet sken rešerše 

leden 15 551 23 4 

únor 39 483 17 11 

březen 4 690 40 5 

duben 13 662 35 8 

květen 0 599 24 9 

červen 91 491 8 7 

červenec 37 70 0 6 

srpen 56 63 2 7 

září 45 309 7 4 

říjen 37 1160 21 53 

listopad 34 881 30 39 

prosinec 62 429 12 10 

celkem 433 6388 219 163 

U výpůjčního pultu se nacházejí propagační materiály v českém a anglickém jazyce, 

které uživatelům poskytují základní informace o knihovně,  nabízených službách 

a aktualitách, návody pro postup při kopírování, pro obsluhu čtenářského konta v katalogu 

apod. Minimálně jednou ročně jsou aktualizovány. 
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Meziknihovní výpůjční služba a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 

Kateřina Šebková, (tel. 221 951 357, katerina.sebkova@natur.cuni.cz) 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží uživatelům k zajištění dokumentů, které nejsou 

v našem fondu. Naše knihovna rovněž poskytuje k zapůjčení dokumenty jiným knihovnám. 

Pro knihovny registrované na Ministerstvu kultury je podle zákona (Knihovní zákon 

257/2001 Sb.) MVS povinná.  

Požadavky na zapůjčení dokumentů z našeho fondu jsou označovány jako příchozí, 

požadavky na zapůjčení z jiných knihoven jako odchozí. K evidenci požadavků MVS je 

využíván modul Meziknihovní výpůjčky knihovního systému Aleph. 

Kromě požadavků na zapůjčení dokumentů je možné v rámci MVS požádat i o reprografické 

kopie. Výpůjčky jsou podle zákona (Knihovní zákon 257/2001 Sb.) poskytovány zdarma. 

Za kopie jsou účtovány poplatky podle výpůjčního řádu knihoven Přírodovědecké fakulty UK 

(v tomto případě 2,- Kč/A4 a 4,- Kč/A3). 

Je možné využít i Mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS), a to v případě, že se 

dokument, o který má uživatel zájem, nenachází v žádné knihovně na území České republiky. 

Toto je nutné ověřit například v Souborném katalogu ČR ( http://www.caslin.cz ) 

nebo prostřednictvím Jednotné informační brány (JIB, http://www.jib.cz ). V případech 

MMVS naše knihovna spolupracuje s Národní knihovnou ČR a tato služba je již zpoplatněna 

podle jejího ceníku. Podle toho, kde je zapůjčený dokument vydaný, se cena pohybuje 

v rozmezí 250,- až 450,- Kč. Dokument je poté možno studovat prezenčně ve studovně 

Knihovny geografie. 

 
Obrázek 4. Výpujční služba 
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Tabulka 19. Přehled Meziknihovní a Mezinárodní výpůjční služby 

Meziknihovní (MVS) a Mezinárodní (MMVS) výpůjční služba 

měsíc 

MVS 

MMVS příchozí požadavky odchozí požadavky 

 

 

kopie požadavků celkem vráceno 

leden 
6 2 0 8 4 0 

únor 
7 0 2 9 4 0 

březen 
7 4 2 13 6 0 

duben 
9 2 2 13 8 0 

květen 
8 0 0 8 7 0 

červen 
4 4 2 10 6 0 

červenec 
4 1 1 6 5 0 

srpen 
4 0 1 5 3 5 

září 
4 1 2 7 3 0 

říjen 
1 0 2 3 3 0 

listopad 
7 1 0 8 1 0 

prosinec 
1 1 0 2 4 0 

celkem 62 16 14 92 54 5 

 

 
Obrázek 5. Den otevřených dveří (2012) 
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Výměna titulu AUC Geographica 

Blanka Šimánová (tel. 221951 359, simanovb@natur.cuni.cz) 

Zahraničním partnerům se zasílá časopis AUC Geographica výměnou za jejich časopisy 

a dokumenty. Letos přišlo do Geografické knihovny v rámci výměny celkem 274 kusů 

dokumentů v hodnotě 139287,- Kč, z toho 175 časopisů, ostatní edice a monografie. Všechny 

časopisy a další dokumenty, které docházejí v rámci meziknihovní výměny je nutné evidovat 

v knihovnickém systému Aleph a nové časopisy je třeba zkatalogizovat. Zároveň je nezbytná 

editace adres partnerů a kontaktů, případně doplnění nových do seznamu. Do statistiky se 

zapisuje počet kusů a cena dokumentů. Nakonec jsou dokumenty adjustovány a uloženy 

do studovny k dispozici čtenářům. 

Od té doby, co došlo ke grafické úpravě časopisu AUC Geographica (,vychází pravidelně 

každé pololetí a obsahuje fotografie a barevné přílohy), zaznamenali jsme zvýšený zájem 

o výměnu. Z finančních důvodů byla v tomto roce využívána hlavně elektronická verze 

na adrese: http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/. 

Aby si mohli čtenáři listovat plnými texty v elektronické podobě v rámci projektu Geobibline, 

probíhá jednání s dr. Való, ředitelem nakladatelství Karolinum, o dohodě na zpřístupnění 

plných textů. 

Letos vyšla dvě čísla 47. ročníku časopisu AUC Geographica. Zahraničním partnerům bylo 

zasláno ve výměně 206 kusů od čísla 1/2012 i č. 2/2012, partnerům v ČR 15 kusů od každého. 

Pokaždé, když je vydáno nové číslo časopisu AUC Geographica, je propočítáno poštovné 

za zásilky, které je nutné rozdělit dle místa doručení a dle váhy. Poté jsou vytisknuty adresy 

a zabaleny a roztřízeny zásilky do zahraničí. Zároveň je zaslán povinný výtisk českým 

knihovnám. Přednostně jsou vyřízeny zásilky platícím klientům. Proto je nutné připravit 

podklady pro faktury a nechat je vystavit na ekonomickém oddělení. Pro výdaje na poštovné 

se vyzvedává mimořádná záloha. V roce 2012 stálo poštovné celkem 35734,- CZK. Pro odvoz 

na poštu je nutné objednat auto s řidičem a domluvit se přímo na poště o termínu dodání 

velkého počtu zásilek, jinak vznikají problémy s odbavením. Na balení a odnos zásilek jsou 

využíváni brigádníci. 

Seznam časopisů, které přicházejí v rámci výměny do Knihovny geografie je uveden 

v příloze. 

mailto:simanovb@natur.cuni.cz
http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/
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Mezinárodní francouzská geografická bibliografie 

Eva Novotná 

Knihovna geografie již tradičně spolupracuje s francouzským Institut de l’Information 

Scientifique et Technique – INIS, konkrétně s ing. Clarisse Sabbagh, na tvorbě mezinárodní 

francouzské geografické bibliografie. 

Tištěná verze je zahrnuta do databáze FRANCIS. Ta je charakterizována jako globální 

informační zdroj z oblasti humanitních a společenských věd, který pokrývá přes 4 000 titulů 

odborných časopisů z oborů jako archeologie, historie umění, ekonomika, pedagogika, 

etnologie, geografie, historie vědy a techniky, informační věda, lingvistika, literatura, 

filozofie, psychologie, sociologie a další. Retrospektiva je od roku 1984 do současnosti, 

což představuje přes 1,03 miliony záznamů. Ročně přibývá dalších 60 000 záznamů s měsíční 

aktualizací. 

Do bibliografie se excerpují profilová periodika AUC: Geographica a Geografie. Popis 

probíhá podle norem BGI a je doplňován krátkou anglickou anotací článků. Knihovna 

geografie díky této spolupráci získává tištěnou verzi periodika, která vychází jednou ročně 

s rejstříky. V roce 2012 bylo zpracováno celkem 45 bibliografických záznamů s anglickou 

anotací. 

Přehled zpracovaných čísel titulů AUG: Geographica a Geografie: 

AUC: Geographica : 2012/47/1, 2012/47/2, Geografie : 2011/116/3, 2011/116/4, 2012/117/1, 

2012/117/2 

Předpokládá se, že tato činnost nejen propaguje naše vědce v zahraničí, ale i upozorňuje 

na nejnovější výzkumy z oboru geografie tak, aby mohly být co nejlépe využity a citovány. 

1. DRBOHLAV (D.)  

2. Immigration and integration of foreigners in Czechia : some thoughts on the country’s 

migration transition from a David to a near Goliath = Imigrace a integrace cizinců v Česku : 

několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. 

3. Geografie, CZE, 2011, vol. 116, n
o
 4, pp. 401-421, 3 fig., 2 tabl., abs. eng, bibl. (62 ref.).  

4. Geografie 

5. The objective of this article is to summarize important findings from selected research projects 

carried out in Czechia regarding international migration and the integration of foreigners. Emphasis is 

given primarily to the fact that Czechia’s migration (and integration) situation is unique among the 

countries of Central and Eastern Europe, due to its relatively advanced state of development. This is 

true both in terms of quantitative parameters and in light of their qualitative manifestations, including 

instruments for process management – i.e. the advanced and developed nature of migration and 

integration policies. 

6. Immigration in Czechia ; Immigrant integration ; Migration cycle ; Czech Republic 

Obrázek 6. Ukázka struktury a formy bibliografického záznamu pro BGI 
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Školení a exkurze v Knihovně geografie 

Michaela Hametová, (tel. 221 951 357, michaela.hametova@natur.cuni.cz) 

K činnostem každé knihovny neodmyslitelně patří pořádání nejrůznějších exkurzí či školení. 

V Knihovně geografie proběhlo v roce 2012 celkem 6 předem připravených exkurzí, 

kterých se zúčastnilo 161 osob. Kromě studentů z řad Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy se exkurzí pravidelně účastní také budoucí zájemci o studium, zahraniční studenti 

z programu Erasmus a studenti tzv. Amerického semestru. Z těchto důvodů jsou exkurze 

připravovány také v anglickém jazyce. Úkolem přednášejících je srozumitelně popsat činnost 

a služby Knihovny geografie a zodpovědět případné dotazy. 

V průběhu roku 2012 připravila Knihovna geografie pro své uživatele 5 odborných školení 

s celkovým počtem 133 účastníků. Nejčastějším tématem těchto školení je vyhledávání 

v nejrůznějších elektronicky dostupných informačních zdrojích (Geobibline, TEMAP, online 

katalogy či ČNB). 

Samozřejmostí jsou pak statisticky neevidovaná „školení“ uživatelů Knihovny geografie, kdy 

se individuálně věnujeme studentům, pedagogům i laické veřejnosti v rámci běžného provozu 

výpůjčního protokolu. Každý den tak instruujeme naše uživatele v oblasti elektronických 

zdrojů, citací, vyhledávání informací či prací v OPACu. 

V neposlední řadě probíhají také odborná školení našich zaměstnanců. V únoru roku 2012 se 

jednalo o katalogizaci starých tisků, kterou zaměstnancům Knihovny geografie přiblížila 

Tereza Paličková z Národní knihovny ČR (Oddělení rukopisů a starých tisků) a také 

o odbornou katalogizaci atlasů pod vedením Ivany Andresové (Národní knihovna ČR – 

Oddělení speciálních fondů.). 

 
Obrázek 7. Exkurze v knihovně jsou velmi žádané (2012) 

mailto:michaela.hametova@natur.cuni.cz
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Tabulka 20. Exkurze v Knihovně geografie v roce 2012 

datum instituce obsah počet jazyk školitel
2
 

20.1.2012 
Den otevřených dveří PřF 

UK 

seznámení s knihovnou, 

poskytované služby 
75 cze 

EN, BŠ, 

NO, MH 

22.2.2012 Erasmus 
seznámení s knihovnou, 

poskytované služby 
15 eng EN 

26.3.2012 Americký semestr 
seznámení s knihovnou, 

poskytované služby 
25 eng EN 

12.6.2012 
Fotogrammetrická 

společnost 

seznámení s knihovnou, 

poskytované služby 
15 cze EN 

27.9.2012 Erasmus 
seznámení s knihovnou, 

poskytované služby 
19 eng HŠ 

16.10.2012 KSGRR - 1. ročník 
seznámení s knihovnou, 

poskytované služby 
12 cze HŠ 

 

Tabulka 21. Školení v Knihovně geografie v roce 2012 

datum instituce úroveň obsah hodin počet jazyk školitel 

8.3.2012 
 

(studenti PřF 

UK) 

1. ročníky-

Mgr. 

 

rešerše, citace,  

příprava na DP, 

GEOBIB. ,TEMAP 

2 hod 

 

15 

účastníků 

 

cze EN 

27.3.2012 

3. ročník 

gymnázium 

Botičská 

 

3. ročník 

gymnázium 

Botičská 

 

rešerše v OPACu, 

GEOBIBLINE, 

TEMAP 

1 hod. 

 

25 

účastníků 

 

cze EN 

30.8.2012 

Katedra 

demografie 

a geodemografie 

1. ročníky 
základní služby 

GGR 
1 hod. 

50 

účastníků 
cze HŠ 

24.10.2012 
 

(studenti PřF 

UK) 

1. ročníky 

 

základní služby 

GGR 

2x1 

hod. 

 

2x20 

účastníků 

 

cze EN 

1.11.2012 
(studenti PřF 

UK) 
1. ročníky OPAC a ČNB 1 hod. 

3 

účastníci 
cze HŠ 

 

                                                 
2
 EN- Eva Novotná, BŠ-Blanka Šimánová, MH-Míša Hametová, NO-Naďa Ostráková, HŠ – Helena Šimánová 
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Projekt Geografická bibliografie ČR online  

Václava Morongová (tel.: 221 951 358, vaclava.morongova@natur.cuni.cz), 

Eva Novotná (tel.: 221 951 355, novotn48@natur.cuni.cz) 

Před tvorbou databáze v roce 2008 neexistovala ucelená bibliografie pro geografii 

a kartografii. Koncem roku 2012 obsahovala oborová databáze 170 000 bibliografických 

záznamů, 9 000 plných textů a obrázků připojených z pevného úložiště a 13 000 externích 

odkazů. 

Rozvoj databáze GEOBIBLINE, jak se zkráceně nazývá Geografická bibliografie ČR 

online, je umožněn díky projektu TEMAP: technologie pro zpřístupnění mapových 

sbírek. Projekt financovaný Ministerstvem kultury ČR řeší PřF UK jako spoluřešitel 

s Moravskou zemskou knihovnou a Masarykovou univerzitou v Brně. Databáze se bude více 

specializovat na kartografické dokumenty a rozšíří chronologický záběr až k počátkům 

knihtisku (1450-). Velké množství zajímavých dokumentů získává databáze díky katalogizaci 

Mapové sbírky PřF UK.  

V roce 2012 pokračovala jak originální katalogizace, tak import dat a zpřístupňování plných 

textů. K dosavadním excerpovaným titulům přibyl ještě Zeměměřičský věstník 

a Kartografický přehled, jenž byl v letech 1946-1957 vydáván ve Státní sbírce mapové. 

U posledního jmenovaného byla zdárně dokončena kompletní retrospektivní katalogizace. 

Na základě licenční smlouvy se synem prof. Karla Kuchaře byly připojeny profesorovy plné 

texty (celkem 123 plných textů). V uplynulém roce byly také dořešeny licenční smlouvy 

pro zpřístupnění plných textů následujících titulů: Geodetický a kartografický obzor, Acta 

onomastica, Moravian geographical reports, Geografické rozhledy, Geografie: Sborník ČGS. 

Informace ČGS a několik dalších smluv je před podpisem. Dále byl vyjednán automatický 

import článků Meteorologických zpráv zpracovávaných Zemědělskou a potravinářskou 

knihovnou v Praze. Automatický import se týká roku 2012 a pozdějších let. Články jsou 

posílány ve čtvrtletních intervalech. Dále byl vytvořen seznam kartografů, jejichž díla jsou 

volná. Mezi další úspěch patří článek E. Novotné o speciálních dokumentech (mapách 

a grafikách) a problémech spojených s jejich katalogizací v impaktovaném španělském 

periodiku EL profesional de la información (NOVOTNÁ, Eva, Base de datos GEOBIBLINE 

y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la 

información. 2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710). Komparací světových 

geografických databází bylo prokázáno, že jde o dosud nejrozsáhlejší geografickou 

bibliografii doplňovanou plnými texty a mapami. 

mailto:vaclava.morongova@natur.cuni.cz
file:///C:/Users/Eva%20Novotná/AppData/Local/Temp/novotn48@natur.cuni.cz
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/mayo/index.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/mayo/index.html
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Tabulka 22. Komparace světových geografických databází ( k dubnu 2012) 

 

V březnu a dubnu 2012 byla databáze testována na přepínání stylů citací z portálu 

www.citace.com. Díky tomu má uživatel možnost generování vyhledaných záznamů 

do různých citačních formátů. Citace geografických dokumentů jsou nyní dostupné v těchto 

stylech: ČSN ISO 690, APA,  CSE, CSE NY, Harvard, Chicago (16th ed.), IEEE, ISO 690, 

MLA (7th ed.), NISO/ANSI Z39.29 (2005) a Turbian (7th ed.) (viz obr. č. 1). 
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Obrázek 8. Ukázka záznamu s možností generování citace 

V květnu byly připojeny linky na 1 000 zoomovatelných bohemikálních map dostupných 

z databáze jako externí odkaz nebo přímo z repozitáře UK (http://digitool.is.cuni.cz). Dále 

v tomto měsíci proběhla úspěšná obhajoba projektu na Ministerstvu kultury ČR. Projekt byl 

ohodnocen jako V – Vynikající výsledky s mezinárodním významem, což dokládá 

i geostatistika na webových stránkách projektu (Graf č. 1. Nejčastější přístupy do databáze 

GEOBIBLINE). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě. 

Podrobnosti o projektu a výsledcích na stránkách evidence projektů: 

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DC08P02OUK001 

K 2. 1. 2013 bylo v databázi uloženo celkem 170 300 bibliografických záznamů seriálů, map, 

elektronických dokumentů, monografií, vysokoškolských kvalifikačních prací, článků, kapitol 

z knih, grafik, audiovizuálních dokumentů a rukopisů. Počet digitálních objektů byl v prosinci 

9 300 a připojených URL k bibliografickým záznamům bylo 13 600 (viz tab. č. 1). Roční 

přírůstek činil přibližně 11 000 záznamů. 
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Tabulka 23. Základní statistika databáze (k 2.1. 2013) 

formáty v GEOBIBLINE 

počet bibliogr. 

záznamů poznámky - vysvětlivky 

SE (seriály) 2 345 

Retrospektiva 1808- (18 

dokumentů/19. století) 

MP (kartografické dokumenty) 23 546 Retrospektiva 1510- 

ER (elektronické dokumenty 872 Retrospektiva 1990- 

BK (monografie) 46 557 Retrospektiva 1795- 

DS (VŠKP) 6 354 Retrospektiva 1896- 

AN (články, kapitoly z knih z NK a UK) 90 080 Retrospektiva 1886- 

GP (grafika) 287 Retrospektiva 1881- 

VM (audiovizuální dokumenty) 31 Retrospektiva 1994- 

RP (rukopisy a staré tisky) 233 Retrospektiva 1600- 

CELKEM 170 305 (ke 2. 1. 2013) 

Počet digitálních objektů (.doc, .jpg, .pdf) 9 911   

Počet URL připojených k bibliografickým záznamům 13 616   

 

 
Obrázek 9. Logo GEOBIBLINE 
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Publikační činnost Knihovny geografie a o knihovně 

Michaela Hametová, (tel. 221 951 357, michaela.hametova@natur.cuni.cz) 

Jazyk je srdcem národnostní menšiny: zpráva z vernisáže. In: PERLÍN, Radim. Česká 

geografická společnost [online]. Praha: Česká geografická společnost, 2012, 3. 12. 2012 [cit. 

2012-12-12]. Dostupné z: http://geography.cz/2012/12/jazyk-je-srdcem-narodnostni-mensiny-

%E2%80%93-zprava-z-vernisaze/ 

Knihovna geografie PřF UK. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2012. Poslední změna 20. 11. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_geografie_P%C5%99F_UK 

Současné výzvy v české historické geografii obrazem. IForum: časopis Univerzity Karlovy 

[online]. 2012, 1 s., 6. 8. 2012 [cit. 2012-12-12]. ISSN 1214-5726. Dostupné 

z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13269.html 

Současné výzvy v české historické geografii obrazem. In: Knihovna geografie: 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Přírodovědecká fakulta, 2012, 31.07.2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné 

z: http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/aktuality/soucasne-vyzvy-v-ceske-historicke-

geografii-obrazem 

Výstava Jazyk je srdcem národa: národnostní menšiny. In: PERLÍN, Radim. Česká 

geografická společnost [online]. Praha: Česká geografická společnost, 2012, 24. 11. 2012 [cit. 

2012-12-12]. Dostupné z: http://geography.cz/2012/11/1740/ 

Výstava představí proměny krajiny i společnosti. In: Česká televize: čt 24 [online]. Praha: 

Česká televize, 2012, 7. 8. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/190511-vystava-predstavi-promeny-krajiny-i-

spolecnosti/?mobileRedirect=off 

Wikipedie:WikiProjekt GLAM/Knihovna geografie PřF UK. Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012. Poslední změna 20. 

11. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_GLAM/Knihovna_geografie_P%C5%

99F_UK 

ADÁMEK, Hynek. Unikátní atlas Česka se stane nejlepší Mapou světa Unikátní atlas Česka 

se stane nejlepší Mapou světa: V měsíci říjnu bude Atlas krajiny České republiky vyhlášen 

Mapou světa!. National Geographic: Česko [online]. č. 6, 1 s., 13. 6. 2012 [cit. 2012-12-12]. 

ISSN 1213-9394. Dostupné z: http://www.national-geographic.cz/detail/unikatni-atlas-ceska-

se-stane-nejlepsi-mapou-sveta-21908/ 

mailto:michaela.hametova@natur.cuni.cz
http://geography.cz/2012/12/jazyk-je-srdcem-narodnostni-mensiny-%E2%80%93-zprava-z-vernisaze/
http://geography.cz/2012/12/jazyk-je-srdcem-narodnostni-mensiny-%E2%80%93-zprava-z-vernisaze/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_geografie_P%C5%99F_UK
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13269.html
http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/aktuality/soucasne-vyzvy-v-ceske-historicke-geografii-obrazem
http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/aktuality/soucasne-vyzvy-v-ceske-historicke-geografii-obrazem
http://geography.cz/2012/11/1740/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/190511-vystava-predstavi-promeny-krajiny-i-spolecnosti/?mobileRedirect=off
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/190511-vystava-predstavi-promeny-krajiny-i-spolecnosti/?mobileRedirect=off
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_GLAM/Knihovna_geografie_P%C5%99F_UK
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_GLAM/Knihovna_geografie_P%C5%99F_UK
http://www.national-geographic.cz/detail/unikatni-atlas-ceska-se-stane-nejlepsi-mapou-sveta-21908/
http://www.national-geographic.cz/detail/unikatni-atlas-ceska-se-stane-nejlepsi-mapou-sveta-21908/
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ELIÁŠOVÁ, Věra; NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow 

[online]. 14.11.2011 [cit. 12.12.2012]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/geograficka-

bibliografie-cr-online>. ISSN 1804–2406. 

KUČERA, Zdeněk a JELEČEK, Leoš., 2012. Současné výzvy v české historické geografii 

obrazem : tisková zpráva. In: Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
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Webové stránky Knihovny geografie 

Michaela Hametová, (tel. 221 951 357, michaela.hametova@natur.cuni.cz) 

Knihovna geografie pravidelně propaguje svou činnost na webových stránkách. Přesněji se 

jedná o vlastní stránky knihovny (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/), fakultní stránky 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna) 

a jejich anglickou jazykovou mutaci (http://www.natur.cuni.cz/geography/geographical-

library?set_language=en). Druhé jmenované byly spolu s jazykovou mutací v dubnu roku 

2012 propojeny s aplikacemi Google Apps. Jednalo se o krok, kterým prošel hromadně celý 

web Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Uživatelé knihovny, kteří jsou 

zároveň ve spojení s přírodovědeckou fakultou UK, tak mohou využívat služby jako weby 

Google, koncept Skupiny Google či nejrůznější Google kalendáře. 

Webové stránky Knihovny geografie shodně obsahují jak základní informace, (kontakty, 

otevírací doba, online přístupný katalog, struktura fondů, plán knihovny, odkazy 

na elektronické zdroje) tak např. aktuality „ze života knihovny“, fulltexty mnoha dokumentů 

z nejrůznějších oblastí geografie, odkazy na zajímavé webové stránky či publikační činnost 

knihovny. Webové stránky Knihovny geografie jsou pravidelně aktualizovány a jsou tak 

významným komunikačním kanálem nejen v souvislosti s uživateli, ale také se širokou 

veřejností. 

Vlastní stránky Knihovny geografie jsou navíc vybaveny počítadlem přístupů, které nám 

umožňuje vytvářet nejrůznější statistiky o jejich využívání. 

Tabulka 24. Přístupy na web (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) v roce 2012 

Přístupy na web (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) v roce 2012 

den Počet podíl [%] průměr 

pondělí 2673  22 56,87 

úterý 2658  22 55,37 

středa 2915  24 60,72 

čtvrtek 1938  16  40,37 

pátek 1538  13  32,04 

sobota 182  1  3,79 

neděle 311  2  6,47 

celkem 12 215 100   

průměrný počet přístupů za den 33,47 

průměrný počet přístupů za týden 234,90 

 

mailto:michaela.hametova@natur.cuni.cz
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna
http://www.natur.cuni.cz/geography/geographical-library?set_language=en
http://www.natur.cuni.cz/geography/geographical-library?set_language=en
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
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Tabulka 25. Přístupy na web (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) v roce 2012 

Přístupy na web (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) v roce 2012 

den Počet podíl [%] průměr 

pondělí 2673  22 56,87 

úterý 2658  22 55,37 

středa 2915  24 60,72 

čtvrtek 1938  16  40,37 

pátek 1538  13  32,04 

sobota 182  1  3,79 

neděle 311  2  6,47 

celkem 12 215 100   

průměrný počet přístupů za den 33,47 

průměrný počet přístupů za týden 234,90 

 

Tabulka 26. Přístupy na web (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) v roce 2012 dle domén 

Přístupy na web (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) v roce 2012 - dle domén 

Česká republika  .cz   11830 

neznámá doména 267 

.net 43 

.sk 41 

.com 13 

Jiné 12 

.org 6 

.eu 3 

 

  
Graf 1. (vlevo), 2. (vpravo) Počet vstupů na web Knihovny geografie (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) vlevo 

z domény .cz a ostatních domén, vpravo z domény cuni.cz a ostatních domén (2012) 

http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
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Výstavy 

Blanka Šimánová (tel. 221951 359, simanovb@natur.cuni.cz) 

Vzhledem k rekonstrukci Mapové sbírky, byly v tomto roce uzavřeny i výstavní prostory. 

Výstavy se obnovily v létě s novou výstavou Historical Geographers, která probíhala od 26. 

7. 2012 do 23. 11. 2012. Široké spektrum historicko-geografických témat ukázal obrazovou 

formou soubor 22 výstavních panelů vztahujících se k různým obdobím a problémům českých 

dějin od středověku po novověk. Rovněž byly představeny nejvýznamnější publikace a atlasy, 

které vznikly na poli českého historicko-geografického výzkumu. Představily se i mapové 

sbírky Univerzity Karlovy a Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Výstava se uskutečnila v 

rámci XV. mezinárodní konference historických geografů, která se konala na začátku srpna 

na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 
Obrázek 10. Úvodní plakát výstavy Historical Geographers (2012) 
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29. listopadu proběhla v předsálí Knihovny geografie vernisáž výstavy Jazyk je srdcem 

národa – národnostní menšiny. Výstava vypovídá o pozici jazyka národnostní menšiny 

na území cizojazyčného státu a o používání maďarštiny ve veřejné sféře na území jižního 

Slovenska od roku 1918. Fotografie, textové panely a dobové tabule ukazují vizuální podobu 

dvojjazyčnosti. Různé nápisy, oficiální a veřejné dokumenty podávají svědectví o osudu 

maďarské národnostní menšiny, která se po první světové válce se vznikem Československa 

ze dne na den ocitla, ač na rodném území, na území cizího státu. Při budování nového 

slovanského státu byla považována za cizí element. S měnícím se politickým klimatem se 

měnila také pravidla pro používání jazyka ve veřejném dění. Výstava ukazuje, jak se změny 

pravidel projevovaly v běžném každodenním životě. Výstavu zorganizoval Fórum Institut 

pro výzkum menšin ze slovenského Šamorína ve spolupráci s Katedrou sociální geografie 

a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu 

slavnostně zahájil PhDr. Evžen Gál, Ph.D. z Katedry středoevropských studií (Filozofická 

fakulta UK) a RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního 

rozvoje (Přírodovědecké fakulty UK v Praze). 

 
Obrázek 11. Pozvánka na výstavu (2012) 

V rámci propagace Přírodovědecké fakulty jsou všechny starší výstavy dále půjčovány 

neziskovým organizacím v celé České republice. V roce 2012 byly dohodnuty 4 smlouvy 

o zapůjčení putovních výstav. Počátkem roku  si zapůjčili výstavu Atlas krajiny České 

republiky zástupci z Kulturního centra v Sázavě. Výstava Země očima DPZ byla předána 

knihovně v Olomouci, kde byla instalována v zajímavém interiéru a byla úspěšně přijata 

publikem. 

 
Obrázek 12. Výstava Země očima DPZ v Olomouci (2012) 
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Obrázek 13. Výstava očima DPZ v Olomouci (2012) 

Přes léto trochu zájem o putovní výstavy opadl, ale s novým školním rokem byly opět 

dohodnuty další výpůjčky. 

Výstavu Atlas krajiny České republiky si zapůjčili do Univerzitní knihovny MU v Brně, 

odkud máme i foto z vernisáže. (Obr. 14., 15.) 

 

 
Obrázek 14. Vernisáž výstavy Atlas krajiny v Brně (2012) 

 
Obrázek 15. Výstava Atlas krajiny v Brně (2012) 

V této brněnské univerzitní knihovně se rozhodli i pro další výstavu Svět hor, kterou si 

odvezli v půlce prosince a bude ponechána pro návštěvníky knihovny ještě počátkem nového 

roku. Zájem o zapůjčení výstav projevili i ve Vědecké knihovně v Ústí n. Labem.  

Putovní výstavy Knihovny geografie byly také zkatalogizovány do Centrálního katalogu UK, 

máme je elektronicky na DVD a také jsou uloženy v digitálním repozitáři UK. Před jejich 

zpřístupněním se řeší autorská práva s autory posterů.  
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Pražská muzejní noc 

Kateřina Šebková, (tel. 221 951 357, katerina.sebkova@natur.cuni.cz) 

Knihovna geografie se s Mapovou sbírkou v roce 2012 již podruhé účastnily v rámci 

Přírodovědecké fakulty UK Pražské muzejní noci. Akce proběhla 9. června 2012. 

Na Albertov se vydaly tisíce zájemců o program připravený jak zaměstnanci, tak studenty 

fakulty. Po půlnoci pak všichni odcházeli spokojení a plni nových zážitků a poznatků. 

Bylo možné zahrát si hry s geografickou tematikou (Všechny cesty vedu na Albertov, 

Fyzická geografie Asie, Kde leží Uppsala), hádat a zkusit slanost moře během akcí 

Ochutnej moře a Poznej svět všemi smysly. V předsálí Knihovny geografie byla ke 

zhlédnutí právě probíhající výstava Atlas krajiny a knihovna pořádala i další akce 

pro zvídavé a tvořivé zájemce. 

Zejména mladší návštěvníci si mohli v suterénu a na dvoře budovy vytvořit své vlastní glóby 

v rámci akce Země se točí. Na jejich dekoraci využili nejrůznější materiály a hlavně svou 

fantazii. Ostatní mohli během večera hlasovat o nejpovedenější glóbus pomocí hlasovacích 

lístků. Za večer bylo vyrobeno celkem 20 glóbů a jako nejlepší byl hlasujícími vybrán glóbus 

s číslem 1, který autoři Anička, Kristýnka a Šimon nazvali „Koule Země“. 

 

Obrázek 16. Vítězný glóbus č. 1 s dětmi (2012) 

Galerie vytvořených globů je dostupná též na webu  

na adrese: http://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/geograficka-knihovna-a-mapova-

sbirka-se-zucastlily-letosniho-9.-rocniku-prazske-muzejni-noci 

mailto:katerina.sebkova@natur.cuni.cz
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Pro starší probíhal v učebně Z1 kvíz s názvem Cesta kolem světa, ve kterém byly využity 

dokumenty z fondu Knihovny geografie. Podle úryvků z cestopisů a obrázků soutěžící hádali, 

které místo, památka nebo přírodní jev je popisován. Ti nejúspěšnější odešli i se zaslouženou 

odměnou v podobě fakultního trička. 

Organizace akce byla náročná, ale vyplatila se. Díky vysoké návštěvnosti a spokojenosti dětí 

i jejich rodičů byla úspěšně propagována geografická sekce na PřF UK. 

 
Obrázek 17. Akci Země se točí připravila Knihovna geografie (2012) 

 

 

Obrázek 18. K. Šebková a M. Hametová při akci Cesta kolem světa (2012) 
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Částečná revize knihovního fondu 

Helena Šimánová (tel.: 221 951 356, helena.simanova@natur.cuni.cz) 

V roce 2011 dokončila Knihovna geografie povinnou revizi knihovního fondu (revize 

probíhala po částech od roku 2006). V letošním roce se navázalo opět částečnou revizí fondu. 

Šlo o fond starých kvalifikačních prací (DP 0/1 až DP 0/863) a dokumentů se signaturou 

„S“ (starý a nový depozitář). Celkem bylo zrevidováno 2 221 dokumentů, vyřazeno bylo 

2 197 knihovních jednotek.  

Vyřazeny byly především multiplikáty zastaralých učebnic a zastaralá neprofilová literatura, 

dále pak staré kvalifikační práce, které byly přesunuty do fondu Knihovny Ústavu dějin 

Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. 

 

Obrázek 19. Revize fondů při stěhování fondu do Lešetic (2012) 

mailto:helena.simanova@natur.cuni.cz
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Revizní protokol 
Revize byla provedena podle zákona ze dne  29. 6. 2001 č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a prováděcí vyhlášky 

č.  88/2002 Sb., Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 v době  

od 8. 2. 2012 do 29. 8. 2012 
 

Revizi provedli (titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) 

PhDr. Eva Novotná, vedoucí knihovny; Mgr. Lenka Křížová, zástupce vedoucí knihovny; Bc. 

Kateřina Šebková, knihovnice; Blanka Šimánová, knihovnice;  

 

Revize byla provedena u části knižního fondu, a to: fond signatury DP0/1 až DP0/863 a s (starý 

a nový depozitář) 

  

Revize byla provedena na základě:  
Přírůstkový seznam: přír. č. 03/00001-05/00861 a 1885/00001-1956/17461 

katalog SW Aleph. 

 

 

VÝSLEDEK REVIZE: 

 

Podle evidenčních podkladů měl mít revidovaný fond           2 221 knihovních jednotek 

 

Počet revidovaných knihovních jednotek:    2 221 knihovních jednotek 

 

Počet nezvěstných knihovních jednotek,  

které jsou jmenovitě uvedeny v připojeném seznamu:                     0 knihovních jednotek

  

Počet vyřazených knihovních jednotek: 2 197 knihovních jednotek

 

        
 

 

V Praze dne 25. 10. 2012 

 

 

Podpisy revidujících:    

 

 

PhDr.  Eva Novotná               ……………………………………... 

jméno vedoucího revizní komise                 datum a podpis 

 

 

 

Vedení Geografické sekce 

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.                                     
……………………………………           ....................................................... 

 jméno proděkana Geografické sekce    datum a podpis 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Starý depozitář / Lešetice 

Helena Šimánová (tel.: 221 951 356, helena.simanova@natur.cuni.cz) 

Na začátku roku 2012 bylo rozhodnuto vedením fakulty, že bude probíhat stěhování 

depozitářů Knihovny geografie a Knihovny geologie. Centrum informačních technologií tak 

získalo novou místnost, kde se původně nacházel depozitář Knihovny geologie. Depozitář 

knihovny geologie byl tedy přestěhován do bývalého depozitáře Knihovny geografie 

a depozitář Knihovny geografie byl ve dnech 20. a 21. června 2012 přestěhován do 2 větších 

místností v archivním areálu UK v Lešeticích. Stěhování zajišťovala firma Hrubý moving, 

která má zkušenosti se stěhováním knižních fondů. 

V Lešeticích se na adrese Lešetice 60, 262 31 Milín, nachází Archivní a depozitní středisko 

UK, správcem je Josef Hrdina. Dopravní dostupnost je složitější: je nutné nejdříve dojet 

do Příbrami a tam přestoupit na autobus do Lešetic, cesta trvá přibližně hodinu a dvacet 

minut. Autobusová zastávka v Lešeticích je od Archivního a depozitního střediska UK 

vzdálena zhruba 1,5 km, což při převozu knih představuje značný problém. Proto se s panem 

správcem dohodlo, že dopravu ze zastávky a zpět zajistí. 

Na přípravě stěhování se pracovalo od ledna 2012. Nejprve byla potřeba projít oba fondy 

depozitářů Knihovny geografie a vyřadit zastaralé nebo neprofilové dokumenty, popř. 

multiplikáty, aby bylo uvolněno místo pro dokumenty, které si knihovna nepřála stěhovat 

do Lešetic. Celkem bylo vyřazeno v souvislosti s touto akcí cca 1500 knihovních jednotek. 

Dalším krokem byl výběr literatury, kterou bylo možné zařadit do otevřeného fondu. Jednalo 

se zejména o dokumenty zaměřené na regionální geografii a základy dílčích disciplín 

geografie. Na uvolněné místo v novém depozitáři byly přestěhovány statistické tituly 

a separáty o geografech a institucích. 

Do Lešetic byly přestěhovány dokumenty se starými přírůstkovými čísly, dokumenty 

z Německé univerzity, část fondu „S“ (S 411-955), separáty s regionální a oborovou 

tematikou, nadbytečné ročníky časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica 

a nezinventované dary. V samotných Lešeticích bylo nutné přestěhovat starší dokumenty, 

které byly umístěny v malém skladu před areálem UK. Mapové skříně s výstavami byly 

ponechány ve starém depozitáři a 23. července 2012 byla podepsána dohoda o společném 

užívání depozitáře s Knihovnou geologie. Celkem je v Lešeticích umístěno cca 350 bm 

dokumentů. 

Knihovna zajišťuje dodání dokumentů z externího depozitáře jednou měsíčně. 

mailto:helena.simanova@natur.cuni.cz
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Spolupráce s Wikipedií – WikiProjekt GLAM 

Helena Šimánová (tel.: 221 951 356, helena.simanova@natur.cuni.cz) 

Knihovna geografie má ve svém fondu přibližně 3 300 černobílých stereoskopických 

diapozitivů. Více než 100 snímků bylo pořízeno r. 1931 na expedici vzducholodi LZ 127 Graf 

Zeppelin do polárních krajů severního Ruska (Země Františka Josefa, Nová země, poloostrov 

Tajmyr), na dalších snímcích jsou zachycena nejrůznější zákoutí evropských měst z počátku 

20. století. 

O zveřejnění unikátních snímků projevila zájem Wikipedia, která v rámci projektu GLAM 

(v angličtině Galleries, Libraries, Archives & Museums) spolupracuje s galeriemi, 

knihovnami, archivy a muzei. Cílem spolupráce s Knihovnou geografie je digitalizace všech 

diapozitivů a jejich zveřejnění v rámci databáze Wikimedia Commons. Zároveň s digitalizací 

proběhne i zadání metadat snímků do knihovního systému Aleph.  

Dalším produktem spolupráce je vznik článků o Knihovně geografie 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_geografie_P%C5%99F_UK), Václavu Švamberovi 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%A0vambera) a Karlu Kuchařovi na české 

Wikipedii. V současnosti probíhají konzultace o nejvhodnější technologii skenování 

diapozitivů. 

 

Obrázek 20. Ukázka stereoskopického objektivu 

mailto:helena.simanova@natur.cuni.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_geografie_P%C5%99F_UK
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C5%A0vambera
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Změna názvu knihovny 

Michaela Hametová, (tel. 221 951 357, michaela.hametova@natur.cuni.cz) 

Oborová geografická knihovna patří k největším oborovým fondům v Česku. Dříve nesla 

názvy: Bibliothéka Geografického ústavu, Knihovna Geografického ústavu, Geologicko-

geografická ústřední knihovna kateder zeměpisu(1952-1959), Základní geografická knihovna 

(1960-1996), Oborová knihovna geografie, Knihovní středisko geografických oborů(1997), 

Geografická knihovna (1998-2012). K poslední změně názvu došlo v roce 2012, kdy byla 

přejmenována Geografická knihovna na Knihovnu geografie. Do roku 2012 vystupovala ještě 

jako Geografická knihovna, která se Opatřením děkana č. 12/2012 - (Organizační řád 

Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty) – stala Knihovnou geografie.  

Celý proces byl odstartován zasedáním Kolegia děkana dne 4. 6. 2012. V rámci zasedání byla 

představena finální podoba nového opatření děkana, kterým se vydává organizační řád 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Navržený organizační řád byl postoupen k projednání 

Akademickému senátu fakulty na jeho nejbližším zasedání. Dne 27. 6. 2012 bylo vydáno 

Opatření děkana č. 12/2012 - Organizační řád Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké 

fakulty. Tento organizační řád Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, v souladu 

se zákonem č. 111/1998 Sb., statutem Univerzity Karlovy v Praze a statutem Univerzity 

Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, specifikuje vnitřní členění a organizaci fakulty.  

Nedílnou součástí nového organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké 

fakulty jsou také jeho přílohy. (č. 1: Organizační struktura PřF UK, č. 2: Číselník pracovišť 

a č. 3: Anglické názvy organizačních součástí) Účelové pracoviště sekce Geografie s názvem 

Geografická knihovna tak změnilo svůj název na „Knihovna geografie“. 

Akademický senát nový organizační řád projednal na svém zasedání dne 18. 10. 2012. Změna 

názvu knihovny (z „Geografická knihovna“ na „Knihovna geografie“) byla touto cestou 

definitivně schválena a tak v průběhu měsíce října proběhla celá řada úprav. pro uživatele 

byla pravděpodobně jednou z nejvýraznějších změna na webových stránkách knihovny (ať již 

fakultních http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/  či vlastních stránkách knihovny 

http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) a také cedule na vstupních dveřích. Změna názvu se ovšem 

týkala např. také razítek, webových stránek projektu Geobibline 

(http://www.geobibline.cz/cs), databází Národní knihovny ČR, Ministerstva kultury ČR, 

katalogu OPAC či softwaru Aleph. 

mailto:michaela.hametova@natur.cuni.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/resolveuid/155b8f95-d65a-4dc8-b7ca-b69c41157717
http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
http://www.geobibline.cz/cs
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Příloha 1. Seznam dárců 

 

Seznam dárců 2012 

Fyzické osoby Instituce 

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. ARCDATA Praha 

Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Botanický ústav AV ČR 

Mgr. Eva Březinová CeFReS. Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách 

RNDr. Daniela Burská, Ph.D. Cenre de la Recherche Scientifique: Bibliographie 

Petr Dostál, M.A., Ph.D. Česká geografická společnost 

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Českomoravská konfederace odborových svazů 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav 

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. Český statistický úřad 

RNDr. Tereza Gelná Deutsches Museum 

PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. EBSCO 

RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. Economia, a.s. 

Ing. Josef Hladný, CSc. EDUCON, občanské sdružení 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Ekumenická akademie Praha 

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. GaREP spol. s r.o. 

RNDr. Karol Kasala, PhD. Geografický ústav PřF MU 

RNDr. Štefan Karolčík, PhD. Informační centrum OSN 

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Ingenio et Arti 

Mgr. Lenka Křížová Israel Ministry of Tourism 

RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU 

Dr. M. Kučera Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK 

Božena Kuldová Kulturní centrum Sázava 

Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Mediaservis 

Martin Margold Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Martin Markovič Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí ČR 

RNDr. Jiří Novotný Nakladatelství Academia 

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. Přírodovědecká fakulta UK  

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. PS Bárta, s.r.o. 

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR  

RNDr. Jana Spilková, Ph.D. Správa Národního parku Podyjí 

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 

Blanka Šimánová Úřad vlády ČR 

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. Ústav územního rozvoje 

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

RNDr. Vratislav Zbuzek, CSc. Ústřední knihovna PřF MU 

  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
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Příloha 2. Seznam časopisů, které přicházejí v rámci výměny do Knihovny geografie 

Acta Geodynamika et Geomaterialia 

Acta Geographica Croatica  

Analele Universitatii Bucuresti 

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 

Bayreuther geographische Arbeiten 

Australian economic papers 

Belgeo 

Beiträge zum Innenstadt-Monitoring 

Berichte zur deutschen Landeskunde 

Berliner geographische Arbeiten 

Bibliografije članova odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH   

Bibliotheksebene. Mitteilungen aus der Univers. Bielefeld 

Bollettino della Societá geografica italiana 

Bulletin de la Société de géographie d´Égypte 

Bulletin de la Société géographique de Liège 

Bulletin de liaison des membres de la Société de Géographie 

Colloquium Geographicum 

Czasopismo Geograficzne 

Decisions in economics and finance 

Demográfia 

DISP 

Discussion Papers 

Documents d'analisi geografica   

Ekológia 

Ekonomie a Management ( E+M ) 

Freiburger geographische Hefte 

Geoadria 

Geografia (braz.) 

Geografický časopis 

Geografski Vestnik 

Geographica Helvetica 

Geographical Reports (Metropolitan univ.Tokio) 

Geographical Reviews 

Hrvatski Geografski Glasnik 

Chabarlary izvestija 

International Migration Review 

Japanese Journal of Human Geography 

Japanese Progress in Climatology   

Journal of Population Problems – Jinko Mondai Kenkyu 

Komaba studies in human geography 

Landbauforschung  

La Géographie 

Latest Demographic Statistics 

Local Population Studies 

Méditerranée 

Mémoires de lAcadémie de Stanislas 

Migracijske i Etničke Teme 

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 

Moravian geographical reports 
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Norois 

Peregrinus cracoviensis 

Population (eng i fre) 

Population and Development Review 

Przeglad Geograficzny 

Raumforschung und Raumordnung 

Regio Basiliensis 

Revista Geografica Venezolana 

Revue Roumaine de Géographie 

Rivista Geografica Italiana 

Romanian review of regional studies 

Sociální studia 

Speleologia 

Studia Geomorphologica Carpatho - Balcanica 

Terra - Finsko 

Terra - Kazachstán 

Trames 

Tsukuba geoenvironmental science 

Tübinger geographische Studien 

Věstnik Bělorusskogo gosudarstvěnnogo universitěta 

Věstnik Moskovskogo universitěta 

Vienna Yearbook Population Research  

 
 

 

 

 



49 

 

 

Příloha 3. Statistika Knihovny geografie 

IA. Klasický knihovní fond GGR_2011 GGR_2012 

Počet fyzických jednotek celkem 92 995 93 916 

přírůstky za rok 2 660 3 121 

Úbytky knih. jedn. za rok 3 851 2 200 

Počet titulů seriálových publikací 181 176 

Počet titulů seriálových publikací pouze v tištěné formě 41 41 

Počet titulů seriálových publikací pouze v elektronické formě 0 5 

Počet titulů seriálových publikací  v obou formách 140 130 

Počet exemplářů seriálových publikací 184 179 

IB. Elektronické knihy GGR_2011 GGR_2012 

Počet titulů ve fondu celkem 21 21 

přírůstky za rok 0 0 

III. Výpůjčky GGR_2011 GGR_2012 

Registrované výpůjčky mimo knihovnu  9 656 14 988 

 - počet prvních výpůjček 9 656 8 368 

 - počet prodloužení 6 934 6 620 

Meziknih. výpůjční služba v rámci státu 107 97 

 - z jiných knihoven 22 21 

 -- výpůjčkou 22 21 

 -- kopií v tištěné formě 0 0 

 -- elektr. Kopií 0 0 

 - do jiných knihoven 85 76 

 -- výpůjčkou 65 62 

 -- kopií v tištěné formě 20 14 

 -- elektr. Kopií 0 0 

Meziknih. výpůjční služba na mezinárodní úrovni 0 0 

 - z jiných knihoven 0 0 

 -- výpůjčkou 0 0 

 -- kopií v tištěné formě 0 0 

 -- elektr. Kopií 0 0 

 - do jiných knihoven 0 0 

 -- výpůjčkou 0 0 

 -- kopií v tištěné formě 0 0 

 -- elektr. Kopií 0 0 
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IVA. Návštěvy GGR_2011 GGR_2012 

Počet návštěv uživatelů v prostorách knihoven 34 637 31 344 

 - výstup z počitadla turniketu 0 0 

 - elektronické počitadlo 34 637 31 344 

 - ruční počítání 0 0 

 - kvalifikovaný odhad 0 0 

IVB. Využití dalších služeb GGR_2011 GGR_2012 

Počet hodin školení organizovaných pro uživatele 13 14 

počet účastníků školení 217 294 

Počet rešerší zpracovaných na objednávku uživatelů 85 163 

počet účastníků výuky zajišťované knihovníky 0 0 

počet hodin výuky zajišťované knihovníky 0 0 

V. Počet zaměstnanců knihovny k 31.12. GGR_2011 GGR_2012 

Celkový počet zaměstnanců 6 6 

 -- přepočtený počet 3,75 4,05 

 - se vzděláním VŠ 5 5 

     --- přepočtený počet 2,75 3,05 

  --- z toho knihovnickým 5 5 

     --- přepočtený počet 2,75 3,05 

  -  se vzděláním SŠ 1 1 

     --- přepočtený počet 1 1 

  ---  z toho knihovnickým 1 1 

     --- přepočtený počet 1 1 

 - se vzděláním VOŠ 0 0 

     --- přepočtený počet 0 0 

  ---  z toho knihovnickým 0 0 

     --- přepočtený počet 0 0 

kontrolní součet pracovníci celkem  6 6 

kontrolní součet pracovníci celkem  3,75 4,05 

      

VIA. Otevírací doba GGR_2011 GGR_2012 

Počet otevřených dnů 219,00 219 

Dostupnost hlavních služeb (počet hodin v týdnu) 41,00 41 
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VIB. Přístup k informačním zdrojům 
GGR_20

11 

GGR_20

12 

Počet míst ve studovnách a čítárnách (celkem) 50 50 

Počet míst ve studovnách a čítárnách s přímým připojením do sítě 

instituce (celkem) 
8 12 

Počet míst ve studovnách a čítárnách  s možností WIFI připojení 50 50 

Počet PC k dispozici uživatelům (celkem) 8 12 

Počet PC k dispozici uživatelům  s přístupem pouze do sítě instituce 0 0 

Počet PC k dispozici uživatelům  s přístupem na internet 8 12 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 30 955 32 299 

Náklady na akvizici v Kč 
1212393,

94 997 899 

VIC. Technické vybavení 
GGR_20

11 

GGR_20

12 

Počet tiskáren pro veřejné použití 0 0 

Počet skenerů pro veřejné použití 1 1 

Počet kopírovacích strojů pro veřejné použití 1 0 

Počet multifunkčních strojů pro veřejné použití 0 1 

VII. Elektronické informační zdroje 
GGR_20

11 

GGR_20

12 

Počet zpřístupňovaných EIZ (celkem) 18 16 

 - v lokální síti nebo na samostatných pracovních stanicích 0 16 

 - ze serveru vydavatele online 18 0 

Počet zpřístupňovaných EIZ bibliografických 2 0 

 - v lokální síti nebo na samostatných pracovních stanicích 0 0 

 - ze serveru vydavatele online 2 0 

Počet zpřístupňovaných EIZ plnotextových 0 0 

 - v lokální síti nebo na samostatných pracovních stanicích 0 0 

 - ze serveru vydavatele online 0 0 

Počet zpřístupňovaných EIZ ostatních 16 16 

 - v lokální síti nebo na samostatných pracovních stanicích 0 16 

 - ze serveru vydavatele online 16 0 

Počet EIZ vytvářenách knihovnou celkem 2 1 

 - bibliografických 2 1 

 - plnotextových 0 0 

 - ostatních 0 0 
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