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Vážení přátelé a příznivci Geografické knihovny, 

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010. Bude výjimečně publikována pouze 

elektronicky. 

V roce 2010 jsme pro Vás nakoupili 912 nových dokumentů v celkové hodnotě 1200 tisíc Kč. 

Za AUC Geographica jsme vyměnili 154 dokumentů z 300 institucí ve světě v hodnotě                   

120 tisíc Kč. Do souborného katalogu ČR CASLIN jsme exportovali 1,5 tisíce záznamů. 

Celkově bylo katalogizováno kolem tisíce záznamů. Z nových časopisů jsme evidovali                   

817 čísel časopisů. 

Značně se rozrostly také výpůjční služby. Zaznamenali jsme 35 tisíc návštěv. V knihovně bylo 

vyškoleno 260 uživatelů. Navštívilo nás 5 exkurzí a spolupracovali jsme na dni otevřených 

dveří Přírodovědecké fakulty. 

Realizovali jsme 3 nové výstavy. V rámci výměny výstav bylo zapůjčeno 11 našich starších 

výstav. V souvislosti s propagací fakulty jsme spolupracovali na publikační činnosti.                       

Do Mezinárodní francouzské bibliografie jsme odeslali bibliografické záznamy z našich 

profilových periodik: AUC Geographica a Geografie. 

Projekt Geografická bibliografie ČR on-line postoupil do svého třetího roku řešení. Základní 

oborová databáze byla zvětšena na 132 tisíc bibliografických záznamů. Stoupl také počet 

připojených dokumentů jak z pevného úložiště, tak z webových stránek. 

Pokračovali jsme v revizních pracech a zrevidovali jsme 24 tisíc knihovních jednotek. 

Tolik ke stručnému přehledu naší činnosti. Podrobnosti se dočtete již konkrétně                                

na následujících stránkách. 

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na shledání s Vámi v Geografické knihovně 

         

Eva Novotná, vedoucí knihovny 

  



 
3 

 

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

Geografická knihovna PřF UK získává nové tituly do svého fondu formou nákupu, 
výměny a daru. Nákup je realizován buď přímo u prodejců knih a nakladatelství nebo přes 
dodavatele. Nejvýznamnějšími dodavateli zahraničních monografií jsou Starman Bohemia a 
INTES, u zahraničních časopisů to jsou EBSCO a Suweco. Nakoupené knihy jsou hrazeny ze 
tří hlavních zdrojů, kterými jsou výzkumný záměr při spoluúčasti geografické sekce, granty 
zaměstnanců geografické sekce PřF UK a vlastní zdroje knihovny. Další dokumenty 
knihovna dostává prostřednictvím výměny za časopis Acta Universitatis Carolinae a formou 
daru od různých tuzemských institucí a zaměstnanců PřF UK. 

 Výše uvedenými způsoby 
získala Geografická knihovna v roce 
2010 celkem 912 titulů v hodnotě 
1 248 938 Kč. Z této částky bylo 
nakoupeno 279 monografií za 
327 031,10 Kč a 81 titulů periodik za 
723 562,30 Kč, celkem tedy 360 dokumentů v ceně 1 050 593,40 Kč (viz tab. 1). Nejvíce 
finančních prostředků na monografie bylo tradičně vynaloženo z grantů zaměstnanců 
geografické sekce a na nákup časopisů bylo vyčerpáno nejvíce prostředků z výzkumného 
záměru geografické sekce. Za nákup licencí k předplaceným časopisům na rok 2011 bylo 
utraceno 104 812,55 Kč. 

Z finančních zdrojů výzkumného záměru geografické sekce bylo v roce 2010 
nakoupeno celkem 96 titulů v částce 708 263,65 Kč (tab. 2), z toho 36 monografií v ceně 
59 220,35 Kč a 60 titulů periodik v ceně 649 043,30 Kč. 

Tab. 2. Zdroj: VZ při spoluúčasti geografické sekce (3041) 

Měsíc Počet dokumentů Cena v Kč 
Monografie Seriály Celkem Monografie Seriály Celkem 

Leden 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Únor 4 6 10 4 042,10 4 308,00 8 350,10 
Březen 2 0 2 1 075,10 0,00 1 075,10 
Duben 0 1 1 0,00 235,00 235,00 
Květen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Červen 3 0 3 3 949,00 0,00 3 949,00 
Červenec 5 0 5 15 251,35 0,00 15 251,35 
Srpen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Září 18 15 33 29 601,00 211 679,50 241 280,50 
Říjen 1 5 6 581,80 3 198,50 3 780,30 
Listopad 1 33 34 2 244,00 429 622,30 431 866,30 
Prosinec 2 0 2 2 476,00 0,00 2 476,00 
Celkem 36 60 96 59 220,35 649 043,30 708 263,65 
 

Tab. 1. Finanční prostředky použité na akvizici (2010) 
Geografická knihovna 309 47 905,70 Kč 
Granty z geografické sekce 294 424,05 Kč 
VZ / spoluúčast geografické sekce 708 263,65 Kč 
Celkem 1 050 593,40 Kč 
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Geografická knihovna zakoupila z vlastních zdrojů celkem 58 dokumentů 
v hodnotě 47 905,70 Kč, z níž početně největší podíl zaujmuly monografie, ale nejvíce 
prostředků bylo vynaloženo na předplatné časopisů (tab. 3). 

Tab. 3. Zdroj: Vlastní zdroje Geografické knihovny (309)  

Měsíc Počet dokumentů Cena v Kč 
Monografie Seriály Celkem Monografie Seriály Celkem 

Leden 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Únor 4 1 5 683,00 8 000,00 8 683,00 
Březen 2 0 2 1 150,00 0,00 1 150,00 
Duben 2 0 2 544,00 0,00 544,00 
Květen 29 0 29 7 427,00 0,00 7 427,00 
Červen 0 1 1 0,00 590,00 590,00 
Červenec 2 1 3 1 804,00 349,00 2 153,00 
Srpen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Září 4 0 4 1 119,00 0,00 1 119,00 
Říjen 2 7 9 6 713,70 10 966,00 17 679,70 
Listopad 0 3 3 0,00 8 560,00 8 560,00 
Prosinec 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Celkem 45 13 58 19 440,70 28 465,00 47 905,70 

 

Nejvíce monografií bylo nakoupeno z grantů zaměstnanců geografické sekce. 
Z těchto prostředků bylo pořízeno 198 monografií v hodnotě 248 370,05 Kč a 8 titulů 
periodik v hodnotě 46 054,- Kč. Celkem 206 dokumentů v částce 294 424,05 Kč (tab. 4). 

Tab. 4. Zdroj: Granty geografické sekce  

Měsíc Počet dokumentů Cena v Kč 
Monografie Seriály Celkem Monografie Seriály Celkem 

Leden 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Únor 3 0 3 2 335,50 0,00 2 335,50 
Březen 4 0 4 16 679,35 0,00 16 679,35 
Duben 8 0 8 1 655,00 0,00 1 655,00 
Květen 7 0 7 2 752,50 0,00 2 752,50 
Červen 10 2 12 5 962,90 2 158,00 8 120,90 
Červenec 11 0 11 3 945,00 0,00 3 945,00 
Srpen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Září 13 5 18 7 399,00 41 466,00 48 865,00 
Říjen 55 0 55 99 860,60 0,00 99 860,60 
Listopad 75 1 76 100 996,10 2 430,00 103 426,10 
Prosinec 12 0 12 6 784,10 0,00 6 784,10 
Celkem 198 8 206 248 370,05 46 054,00 294 424,05 
 

Nejvíce dokumentů bylo získáno darem. Instituce, zaměstnanci a studenti PřF UK 
darovali knihovně celkem 300 dokumentů v přibližné hodnotě 70 723,- Kč (tab. 5). Seznam 
dárců je uveden v příloze. 
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Výměnou bylo získáno celkem 
154 zejména zahraničních vědeckých 
titulů v odhadované hodnotě 127 622 Kč 
(tab. 6). Mezi dokumenty se objevily 
monografie, edice, seriály, sborníky i CD. 

V roce 2010 byl v Geografické 
knihovně poprvé použit modul Akvizice 
pro evidenci získaných dokumentů, který 
je součástí knihovního softwaru Aleph. 
Jeho využití se však nejvíce osvědčilo 
pouze pro evidenci bezhotovostně 
nakoupených knih, proto v příštím roce 
budou dary a výměny evidovány 
jednodušší formou bez použití tohoto 
modulu. 

 

Tab. 6. Výměna v roce 2010 

Měsíc Počet 
Cena (Kč) 

Monografií Edic Časopisů Sborníků CD 
Leden 6 4 21 0 1 16 201,00 
Únor 2 3 12 0 0 7 280,00 
Březen 2 7 14 0 0 12 087,00 
Duben 3 8 12 0 0 10 299,00 
Květen 1 2 8 0 0 14 158,00 
Červen 6 6 4 1 0 12 742,00 
Červenec 0 3 13 0 0 2 923,00 
Srpen 0 6 17 1 0 12 432,00 
Září 2 8 9 0 0 5 675,00 
Říjen 5 13 23 0 0 15 996,00 
Listopad 3 4 16 0 0 11 841,00 
Prosinec 0 1 5 0 0 5 988,00 
CELKEM 30 65 154 2 1 127 622,00 

 

Správa a organizace fondů 
 
V prostorách depozitáře Geografické knihovny byly nově uspořádány separáty podle regionů 
a hlavních geografických oborů. Současně s přeuspořádáním proběhla výměna krabic za 
krabice z nekyselého papíru, který je trvanlivější a brání předčasnému rozkladu uložených 
dokumentů. 
 Další změny proběhly v rámci revizních prací, viz kapitola Revize. 
 
 
 
 

Tab. 5. Dary v roce 2010  
Měsíc Počet dokumentů Cena v Kč 
Leden 16 15 900,00 
Únor 14 3 140,00 
Březen 35 8 550,00 
Duben 53 10 469,00 
Květen 46 6 197,00 
Červen 27 4 075,00 
Červenec 23 2 000,00 
Srpen 9 3 850,00 
Září 17 2 480,00 
Říjen 30 4 637,00 
Listopad 25 1 775,00 
Prosinec 5 7 650,00 
Celkem 300 70 723,00 
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Jmenná katalogizace monografií a speciálních dokumentů 
Václava Morongová (tel.: 221 951 356, morov7af@natur.cuni.cz) 
 
Představujeme přehled prací vykonaných v Geografické knihovně v oblasti katalogizace 
monografií a speciálních dokumentů. Co si vůbec pod pojmem „jmenná katalogizace“ 
představit? V oblasti zpracování dokumentů je to jeden ze základních termínů. Jedná se totiž          
o vytváření bibliografického záznamu dokumentu. Tyto záznamy Geografická knihovna 
katalogizuje podle pravidel AACR2R v systému Aleph, od července v nové verzi číslo 20. 
Všechny dokumenty, které jsou získány do fondu naší knihovny se tedy musí nejprve 
zkatalogizovat a uložit do katalogu. V centrálním katalogu Univerzity Karlovy je možné 
vyhledávat online a je přístupný na adrese: http://ckis.cuni.cz. 
V roce 2010 bylo v Geografické knihovně zkatalogizováno 979 dokumentů (viz tab.) z toho 
119 kartografických dokumentů a 59 elektronických dokumentů. 
 
Tabulka katalogizace za rok 2010 
 
Měsíc 
 

Záznamy a jednotky 
celkem 

Záznamy 
nové 

Záznamy přebrané 
 

Přivázané 
jednotky 

Leden 73 50 16 7 
Únor 96 69 18 9 
Březen 158 88 42 28 
Duben 165 115 42 8 
Květen 170 106 51 13 
Červen 66 27 34 5 
Červenec 15 9 6 0 
Srpen 3 3 0 0 
Září 84 14 28 42 
Říjen 40 6 24 10 
Listopad 51 12 37 2 
Prosinec 58 20 31 7 
CELKEM 979 519 329 131 
     
 
V březnu roku 2010 proběhlo v Geografické knihovně školení od pana Mgr. Daniela Kindla 
z Národní knihovny ČR na používání maker při katalogizaci dokumentů. Pomocí 
jednoduchého programu Perfect Keyboard se zjednoduší například zápis jmen či 
předmětových hesel a MDT do katalogizačního záznamu. Tento program totiž umožní, že 
například po vypsání všech autorů do podpole c pole 245 se tato jména automaticky 
nakopírují do pole 100 a 700. Pokud použijeme makra při vyplňování předmětových hesel do 
polí 650, 651 a 655, program nám ulehčí práci tím, že za nás vyplňí pole 080 s MDT.  
Další novinka v jmenné katalogizaci nastala u kartografických dokumentů. U všech map i 
atlasů je nově doplňováno pole 034 a podpole c u pole 255 (viz obr.). Uvádí se v nich přesná 
geografická poloha místa, jež je obsahem dokumentu. Východní a západní délka spolu se 
severní a jižní šířkou je buď uvedena v souboru autorit geografického hesla nebo ji je možné 
dohledat v programu http://www.oldmapsonline.org/Bounding Box for MARC21, který  je 
přístupný online z WWW: http://www.oldmapsonline.org/boundingbox/#*. 

mailto:morov7af@natur.cuni.cz
http://www.oldmapsonline.org/


 
7 

 

 
 
Ukázka části katalogizačního záznamu kartografického dokumentu 
 
Geografická knihovna reaguje i na zvyšující se oblíbenost Internetu a snaží se katalogizační 
záznamy propojovat s plnými texty dokumentů. Pokud to není možné, snaží se zpřístupnit 
alespoň anotaci a obsah dokumentu. Formát MARC21 pro elektronické umístění dokumentu 
používá pole 856. Při původní katalogizaci se rešerší na Internetu zjišťuje, zda existuje 
elektronická verze dokumentu a zda není volně dostupná.  
Kromě katalogizace je v pracovní náplni také vedení účetnictví drobných výdajů knihovny, 
podíl na výpůjční službě, vyřizovnání mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb, 
školení nových kolegů/kolegyň v katalogizcaci, školení zájemců z řad studentů i veřejnosti 
v práci s online katalogem, pravidelná aktualizace webových stránek knihovny, pomoc při 
organizaci výstav pořádaných v Geografické knihovně a další práce související s provozem 
knihovny. 
 
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 4 miliony záznamů český a zahraničních 
monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…). 
Při vyhledávání v souborném katalogu, který je přístupný online přes stránky Národní 
knihovny, si uživatel najde informaci o dostupnosti dokumentu, resp. o knihovně nebo 
knihovnách, které daný dokument vlastní a ve kterých si může dokument vypůjčit.  Z většiny 
záznamů se pak uživatel může propojit přímo do lokálního katalogu knihovny a zjistit si tak, 
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zda je dokument v knihovně k dispozici či je právě vypůjčen. Velikou výhodou Souborného 
katalogu je služba SFX, která umožňuje prohledat i jiné elektronické zdroje a katalogy. 
Mezi přispívající knihovny se řadí i Geografická knihovna. V letošním roce Souborný katalog 
ČR – CASLIN obohatila o 1 471 záznamů, takže v současné době obsahuje 17 691 záznamů 
dokumentů z naší knihovny a 11 526 záznamů vytvořených v Geografické knihovně. 
 
 
 
 

 
 
Obr. Hosté na vernisáži výstavy 90 let geografie 
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Výpůjční služby 
Hana Jehlíková (tel. 221 951 357, jehlh6af@natur.cuni.cz) 
 
Na celkovém chodu výpůjčního protokolu a na zprostředkování služeb uživatelům se podílejí 
všichni zaměstnanci knihovny. Mezi hlavní využívané služby patří půjčování, vracení, 
rezervování, prolongování, vyhledávání a zakládání dokumentů. Nedílnou součástí jsou i 
konzultačně-informační služby, které mají pomoci uživatelům v celkové orientaci v knihovně 
a jejím fondu, včetně vyhledávání v elektronickém katalogu a ovládání jejich uživatelského 
konta. Tyto služby jsou poskytovány a využívány i prostřednictvím telefonického spojení 
nebo emailů. 
 
V roce 2010 zaznamenalo počitadlo vstupů celkem 34 139 uživatelů (celkový počet průchodů 
děleno 2). Počitadlo vstupů bylo zkušebně spuštěno koncem roku 2009 a v ostrém provozu 
funguje od ledna 2010. V knihovně jsme dále nově zaevidovali 346 čtenářů a 375 čtenářům 
jsme prodloužili registraci. Možnosti přístupu na internet využilo 6157 uživatelů, scanner 
použilo 594 čtenářů. 
 
Celkem bylo absenčně půjčeno 11 461 dokumentů, 11 561 dokumentů vráceno a 608 
rezervováno. Z prezenčního fondu uživatelé studovali celkem z  10 432 dokumentů, 
z čehož u 5 954 se jednalo o monografie, u 2 878 o seriály a u 1 600 o vysokoškolské 
kvalifikační práce. 
 
Uživatelé mají též možnost vracet dokumenty i po zavírací době knihovny, a to do schránky, 
která je umístěna na dveřích před knihovnou nebo do schránky v podatelně. 
 
V červenci letošního roku byla v knihovně instalována nová verze automatizovaného 
knihovního systému - ALEPH verze 20.01, ve které se i nadále každý týden generují 
zdvořilostní dopisy a upomínky, které jsou při nedodržení výpůjční lhůty automaticky 
zasílány všem uživatelům knihovny – 1. a 2. upomínky jsou zasílány emailem, 3. a  4. 
upomínky doporučeně poštou. V roce 2010 systém vygeneroval 5 173 zdvořilostních 
upozornění a 1 881 upomínek. V letošním roce jsme po domluvě s Ústavem výpočetní 
techniky UK v Praze zavedli generování tzv. „5. upomínek“ – jde o Předsoudní upomínky 
dlužníků, které narozdíl od předchozích upomínek systém generuje do té doby, dokud si 
dlužník své upomínky nevyřeší. 4. a 5. upomínky se navíc nechávají podepsat právní 
zástupkyní fakulty a jsou zasílány doporučeně poštou. Těmito kroky chceme zajistit vyšší 
návratnost dokumentů do knihovny a snížit počty dlužníků a dlužných částek. Za pozdě 
vrácené dokumenty uživatelé zaplatili v roce 2010 celkem 44 643,-Kč. 
 
Uživatelé mají k dispozici 8 počítačů, WiFi síť, scanner, reprografický stroj a digitální 
fotoaparát. Samoobslužný reprografický stroj spravuje Centrum informačních technologií 
(CIT) a je zajišťován systémem SaveQ. Uživatelé si mohou na své karty dobít hotovost – buď 
v pokladně v přízemí anebo ve věži v automatu-, za níž si pak v knihovně mohou dle své 
potřeby kopírovat. Cena kopie pro uživatele jsou 2,-Kč za A4. Naopak externí uživatelé mají 
možnost si dobít kredit přímo v knihovně na zapůjčenou kopírovací kartu. Od externích 
uživatelů byla v roce 2010 vybrána celková částka 2 934,-Kč. Touto cestou děkujeme paní 
Mgr. H. Ulrichové a CITu za spolupráci při vyúčtování služeb. 
 
Uživatelům jsou samozřejmě také k dispozici propagační materiály, které informují o 
knihovnou poskytovaných službách, otevírací době, podmínkách půjčování, pořádaných 
akcích atd.  

mailto:jehlh6af@natur.cuni.cz


 
10 

 

Nově je ve studovně nad reprografickým strojem zavěšen plakát s informacemi o Geografické 
knihovně a jejích zaměstnancích, plakát propagující knihovnou realizovaný projekt 
Geobibline.cz a Schéma třídění regionálního fondu Geografické knihovny. Toto schéma je 
v podobě mapy, na které je u každého světadílu nebo státu zaneseno číslo police, na které se 
nacházejí dokumenty pojednávající o konkrétní oblasti. Schéma má usnadnit uživatelům 
orientaci v regionálním fondu a tím mu tento fond lépe zpřístupnit.  
 
Na zadní stěnu skříňky lístkového katalogu byly nově připevněny plastové schránky pro 
aktuální publikační činnost zaměstnanců Geografické sekce PřF UK, které jsou rozdělené 
dle jednotlivých středisek. Vystavené separáty jsou uživatelům k dispozici pouze prezenčně, 
nelze si je tedy vypůjčit domů. Tyto dokumenty jsou katalogizovány do databáze 
GEOBIBLINE. 
 
 
 

STATISTIKA ČTENÁŘŮ  2010 

měsíc 

zápis 
nových 
čtenářů 

obnova 
registrace 

počet 
návštěvníků 

leden 7 60 3907 
únor 16 30 2859 
březen 21 22 4900 
duben 18 10 3996 
květen 16 12 3944 
červen 7 5 2293 
červenec 3 0 283 
srpen 3 6 448 
září 125 85 1975 
říjen 101 83 4707 
listopad 21 35 2177 
prosinec 8 27 2650  
celkem 346 375 34139 
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TABULKA VÝPŮJČEK ZA ROK  2010 

měsíc 
výpůjčka 
absenční 

výpůjčka prezenční celkem 
abs. + 
prez. monografie periodika VŠKP celkem 

leden 1053 295 213 130 638 1691 
únor 1099 346 284 138 768 1867 

březen 1462 1171 325 292 1788 3250 
duben 1240 1615 239 268 2122 3362 
květen 1069 683 259 227 1169 2238 
červen 839 329 168 100 597 1436 

červenec 271 61 37 30 128 399 
srpen 408 65 51 49 165 573 
září 1006 221 202 31 454 1460 
říjen 1371 473 398 51 922 2293 

listopad 1060 493 478 194 1165 2225 
prosinec 583 202 224 90 516 1099 
celkem 11461 5954 2878 1600 10432 21893 

 
 

UPOMÍNKY 2010 

měsíc 
zdvořilostní 
upozornění 

upomínky 

celkem 
1., 2. pro 
čtenáře 

1., 2. pro 
zaměstn. 3. 

předsoudní 
upom. 

leden 583 83 100 9 2 777 
únor 454 55 114 5 1 629 

březen 605 44 123 7 1 780 
duben 580 54 98 3 3 738 
květen 595 91 121 2 1 810 
červen 413 53 86 4 1 557 

červenec 52 32 54 3 2 143 
srpen 459 85 138 13 1 696 
září 258 37 85 11 3 394 
říjen 304 19 95 3 3 424 

listopad 632 46 118 1 0 797 
prosinec 238 27 41 2 1 309 
celkem 5173 626 1173 63 19 7054 
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OSTATNÍ SLUŽBY 2010  
měsíc schránka internet sken 
leden 3 754 37 
únor 15 558 34 
březen 3 852 165 
duben 1 583 62 
květen 7 612 98 
červen 5 433 29 
červenec 17 86 6 
srpen 30 98 4 
září 9 354 12 
říjen 1 708 41 
listopad 2 721 63 
prosinec  2  398  43 
celkem 95 6157 594 

 
 

2010 
měsíc rezervace prolongace vráceno 

leden 49 1157 1317 
únor 56 653 1091 
březen 95 916 1272 
duben 52 931 1065 
květen 49 892 1240 
červen 23 706 1435 
červenec 12 198 311 
srpen 13 595 587 
září 41 476 835 
říjen 135 525 756 
listopad 52 721 1056 
prosinec  31 366  596  
celkem 608 8136 11561 

 
 

Inventarizace 

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

     Dle příkazu děkana byla v říjnu provedena inventarizace majetku knihovny a schválena 
inventarizační komisí ke dni 26. 10. 2010.  

 
 

PŘÍJMY KNIHOVNY 2010 
 měsíc kopie upomínky 
leden 286,- Kč 6 768,- Kč 
únor 744,- Kč 4 032,- Kč 
březen 166,- Kč 3 988,- Kč 
duben 1 046,- Kč 3 942,- Kč 
květen 206,- Kč 3 717,- Kč 
červen 236,- Kč 4 412,- Kč 
červenec 

186,- Kč 
1 244,- Kč 

srpen 3 785,- Kč 
září 0,-Kč 5 871,-Kč 
říjen 0,-Kč 2 380,-Kč 
 listopad 0,-Kč 3 132,-Kč 
prosinec 64,-Kč 1 372,-Kč 
celkem 2 934,- Kč 44 643,- Kč 
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MVS, MMVS 
Magdalena Dvořáková, (tel. 221 951 356, dvorako5@natur.cuni.cz) 
 

Meziknihovní výpůjční služba zprostředkovává požadavky našich čtenářů na výpůjčky 
knih či kopie článků, které nejsou k dispozici v naší knihovně (tzv. odchozí požadavky)           
a naopak také zajišťuje výpůjčky či kopie z fondu naší knihovny, o které nás žádají pro své 
čtenáře knihovny jiné (tzv. příchozí požadavky). Vyšší počet příchozích požadavků svědčí       
o tom, že naše knihovna vlastní nemalé  množství speciálních či unikátních dokumentů. 

Pro evidenci požadavků MVS používáme modul Meziknihovní výpůjčky, který je 
součástí knihovnického systému Aleph. V něm lze jednoduše spravovat agendu partnerských 
knihoven i příchozích požadavků. 

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba zajišťuje výpůjčky knih či kopie článků ze 
zahraničních knihoven, a to v případě, že daný dokument se nenachází v žádné knihovně na 
našem území. To se ověřuje v Souborném katalogu, či například prostřednictvím Jednotné 
brány informací. Pro zajištění MMVS spolupracuje Geografická knihovna s Národní 
knihovnou ČR. 

Pro kladné vyřízení požadavků MVS či MMVS je důležité uvedení všech základních 
bibliografických údajů. Požadavky mohou čtenáři či jiné knihovny zasílat pomocí speciálního 
formuláře pro MVS/MMVS, který je uveden na našich webových stránkách. Služba MVS je 
pro čtenáře bezplatná, požadavky v rámci  MMVS si zájemce hradí sám dle platného ceníku 
příslušné knihovny. Knihy vypůjčené prostřednictvím MVS i MMVS jsou po vyřízení 
požadavku čtenáři poskytnuty k prezenčnímu studiu ve studovně knihovny.  

Meziknihovní výpůjční služba je pro knihovny zaregistrované na Ministerstvu kultury 
povinná a její uzákonění je součástí Knihovního zákonu 257/2001 Sb. 
 
Tabulka MVS a MMVS za rok 2010 

 
MVS, MMVS  2010 

měsíc 

MVS 

MMVS 
příchozí 
požadavky 

odchozí 
požadavky 

kopie požadavků 
celkem vráceno 

leden 12 0 5 17 4 0 
únor 7 0 4 11 7 0 
březen 11 2 1 14 10 0 
duben 11 1 17 29 10 0 
květen 0 1 9 10 10 0 
červen 5 1 1 7 4 0 
červenec 2 0 2 4 3 0 
srpen 2 5 4 11 5 0 
září 5 0 0 5 4 0 
říjen 8 3 4 15 3 0 
listopad 7 2 1 10 9 2 
prosinec 2 0 1 3 1 0 
celkem 70 15  48 133 69 2 
 
 
 

mailto:dvorako5@natur.cuni.cz
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Školení a exkurze v Geografické knihovně 
 
Eva Novotná, Kateřina Šebková 
 
 

V rámci vstupního školení prvních ročníků bylo celkem vyškoleno 258 studentů.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografická knihovna bývá často navštěvována studenty pražských středních škol. V roce 
2010 přišlo na exkurzi 97 studentů s profesory. Pro zahraniční studenty, kteří studují 
geografickou vědu v rámci programu Erasmus, jsou pořádána pravidelná anglická školení 
vždy na počátku jejich studia v březnu a říjnu.  
 
 
 

 
Obr. Exkurze ZŠ Vladivostocká 

Datum Instituce Úroveň Obsah Hodin Počet Škol. Jazyk 
18.3. metody v sociální 

geografii 
1.ročníky – 
navazující 

rešerše, citace, národní 
informační systémy, příprava na 
DP 

2 hod 15 EN cze 

31.8. úvodní soustředění - 
demografie 

1.ročníky Základní informace o knihovně 0,5 80 LK cze 

29.9. demografové 1.ročníky OPAC UK, ČNB, rešerše 1 hod 1 VM cze 
6.10. demografové 1.ročníky OPAC UK, ČNB, rešerše 1 hod 9 VM cze 
6.10. geografie/kartografie 1.ročníky Základní informace o knihovně 1 hod 30 EN cze 
6.10. geografie/kartografie 1.ročníky Základní informace o knihovně 1 hod 28 EN cze 
18.10. geografie – učitelé 1.ročníky Základní informace o knihovně 1 hod 30 EN cze 
19.10. geografie – učitelé 1.ročníky Základní informace o knihovně 1 hod 35 EN cze 
26.10. geografie/kartografie 1.ročníky Základní informace o knihovně 1 hod 30 EN cze 

Datum Instituce Téma Počet  Jazyk 
22.1. Den otevřených dveří PřF 

UK 
Seznámení s knihovnou, poskytované 
služby 

50 cze 

27.1. Gymnázium Seznámení s knihovnou 35 cze 
25.2. Erasmus Seznámení s knihovnou, službami, pravidly 13 eng 
19.3. Gymnázium Omská Seznámení s knihovnou, službami, pravidly 12 cze 
29.3. Americký semestr Seznámení s knihovnou, službami, pravidly 20 eng 
4.10. Erasmus Seznámení s knihovnou, službami, pravidly 15 eng 
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Katalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací 
Hana Jehlíková (tel.: 221 951 357, jehlh6af@natur.cuni.cz) 
 
Katalogizace vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) je prováděna na základě 
katalogizačních pravidel v knihovnickém automatizovaném systému ALEPH v. 20.01, do 
konce června 2010 ve verzi 18.01. 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, zvlášť diplomové práce, včetně aprobací a zvlášť ostatní typy 
práce. Přírůstkový seznam pro bakalářské a diplomové práce je veden tradičně, tzn. je ručně 
psaný. Signatury jsou tak 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 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. 
 
Katalogizační záznam aktuálně obhájených prací, které byly katalogizovány do konce 
června 2010, se kromě standardních údajů popisu doplňoval abstraktem (většinou v češtině a 
angličtině) a předmětovými hesly (také v češtině a angličtině). Dále bylo do záznamu 
vkládáno pole GEO, díky němuž je zaručen export záznamu do Geografické bibliografie ČR1. 
 
Od července 2010 měly záznamy aktuálně obhájených prací propadat z IS do systému 
ALEPH v. 20.01, a to, nebylo-li stanoveno jinak, 21 dní od obhajoby a po „finalizaci 
záznamu o práci“. O exportu záznamu z IS do ALEPHu má být knihovna informována 
prostřednictvím zaslaného emailu. Záznamy importované z IS mají obsahovat standardní 
údaje popisu, knihovníkem dále mají být doplněny o autority, předmětová hesla, konspekt a 
MDT. Nově se u doplňování těchto záznamů nebude používat pole 910, ve kterém se uvádí 
sigla knihovny. V případě potřeby opravy importovaných prokazatelných chyb v záznamu 
z IS do ALEPHU se chyby musejí primárně opravit v IS. Opravené údaje pak budou po 
aktualizaci IS přemazány i v systému ALEPH. Ukládání a zpřístupňování elektronických 
VŠKP se řídí opatřením rektora č. 6/2010.  
 
Kromě katalogizace aktuálně obhájených prací se stále věnujeme retrospektivní 
katalogizaci, která byla od června 2010 z důvodu celouniverzitního zákazu katalogizace 
VŠKP do systému ALEPH přerušena. Obnovení katalogizace starších prací obhájených před 
rokem 1999 je možné zpracovávat opět od října 2010. Vzhledem k práci na revizích se 
v katalogizaci starších prací zatím nepokračuje. Do systému ALEPH v. 20.01 zbývá 
zkatalogizovat ještě část starších disertací, aprobací, dále státní práce, domácí práce přibližně z let 
1920-1970 a dále několik starších prací z KFG. U těchto prací je hlavním problémem 
nedostatek informací k popisu. Dále se v nich většinou neuvádí typ práce a rok vydání. 
Z velké části se zde vyskytují různé domácí, seminární či ročníkové práce, které jsou 
kvalifikovány a v poznámce k disertaci uváděny jako „Aprobace pro učitelství geografie na 
středních školách“. K určení typu práce a roku vydání si často přebíráme informace 
z externího zdroje, z V. Häuflera2.  
 
Uživatelům knihovny jsou v otevřeném fondu ve studovně k dispozici bakalářské práce od 
roku 1993, diplomové práce od roku 1998 a všechny disertační práce. Starší diplomové práce 

                                                 
1 www.geobilbine.cz 
2 HÄUFLER, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967 = Geschichte der Geographie an 
der Karls-Universität. 1. vyd.  Praha : Univerzita Karlova, 1967. 421 s. : fot. příl., obr., tab. 

mailto:jehlh6af@natur.cuni.cz
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a ostatní typy prací jsou zájemcům po vznesení žádosti u výpůjčního pultu přineseny 
z depozitáře knihovny. Vypůjčené práce je nutné evidovat z důvodu opatření souvisejícího 
s autorským zákonem (opatření č. 10/2006, čl. II., odst. b) děkana PřF UK). 
 
V lednu 2010 byly na vyžádání vybrané VŠKP zaslány ke kontrole na rektorát z důvodu 
pokračující kontroly VŠKP ze září 2009, odkud byly práce do knihovny opět navráceny. Část 
prací zase byla připravena pro kontrolu přímo v knihovně. Obě kontroly dopadly úspěšně. 
 
Během dubna a května 2010 byl na žádost Střediska vědeckých informací PřF UK vytvořen 
seznam obhájených bakalářských, diplomových a disertačních prací od roku 2006 až 
k 27.5. 2010 v celkovém počtu 941 záznamů prací z Geografické sekce PřF UK, zahrnující i 
údaj o elektronické verzi. Tento seznam byl v upravené verzi použit i pro potřeby uživatelů 
knihovny. Součástí seznamu je metodika vyhledávání VŠKP dle různých kritérií (typ práce, 
vedoucí práce, katedra, rok atd.) a příklady toho, jak lze tyto kritéria při vyhledávání vhodně 
kombinovat. 
 
Od ledna do konce května 2010 bylo do systému ALEPH v.18.01 zkatalogizováno 25 
bakalářských prací, 38 diplomových prací, 11 disertačních prací a 38 starších 
rigorózních prací a 1 habilitační práce. Bylo upraveno 17 záznamů a přivázáno 315 
jednotek v podobě tištěných prací, příloh a CD-ROMŮ. V prosinci 2010 začaly práce 
propadat z IS do systému ALEPH v 20.01 a mohlo se opět začít s katalogizací. Z IS propadlo 
123 prací, z nichž byly zkatalogizovány 3 bakalářské a přivázáno 6 jednotek. Práce, které 
zatím stále není možné zpracovat, jsou skladovány v pracovně knihovny v celkovém počtu 
103 prací. 
 
Knihovna i nadále přijímá z kateder aktuálně obhájené bakalářské a diplomové práce pouze 
na základě Předávacího protokolu, který je v knihovně archivován. Povinností katedry je 
odevzdat práce do knihovny do 14 dní po obhájení, včetně všech náležitostí (tištěná verze, 
posudky, CD, podpis autora). Disertační práce jsou do knihovny zasílány prostřednictvím 
Studijního oddělení PřF UK. Předávací protokol je proto vystavován zpětně po zpracování 
práce v ALEPHu. Jelikož od června 2010 není možné práce v systému zpracovávat, jsou 
disertační práce zatím adjustovány, opatřeny přírůstkovým číslem a vystaveny ve studovně do 
data obhajoby. Po uplynutí data obhajoby jsou znovu uloženy v neveřejné části knihovny. 
Předávací protokoly pro všechny typy prací budou vystaveny zpětně po importu záznamu z IS 
do ALEPHu a po dalším zpracování. 
 
Shrnutí katalogizace VŠKP vzhledem k novým podmínkám zpřístupňování elektronických 
VŠKP: 

 Práce obhájené před rokem 1999 se od října 2010 mohou opět katalogizovat. 
 Práce z let 1999-2005 musejí být nahrány do SW Aleph přes IS. 
 Práce z let 2006-2010 a výše jsou přísně zakázány katalogizovat, vše musí být 

vkládáno přes IS a katalogizováno, až se záznamy z IS importují do ALEPHu. 
 
 
Přestože se problematika elektronického zpřístupňování VŠKP v rámci UK posunula 
výrazným krokem ku předu, přesto v knihovně přetrvává problém s naprostým nedostatkem 
prostoru pro uchovávání tištěných a elektronických verzí VŠKP. Doufáme, že se tato situace 
brzy vyřeší bezproblémovým fungováním univerzitního repozitáře. 
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* Celkový počet přivázaných jednotek – počet včetně tištěné práce, CD, příloh. 
 
 

VŠKP zapsané v přírůstkové knize 
2010 

BP 61 

DP + aprobace 165 

Diz 27 

Rip 31 

HP 1 
Celkem 285 

 
 

VŠKP, které jsou připraveny ke 
zpracování  

 
z toho v 

přírůstkové knize 
evidováno: 

BP 106 33 
DP 101 23 
Diz 16 16 

Celkem 223 72 
 
Do počtu nebyly zahrnuty práce, které byly uznány jako jiný typ práce (např. DP jako Rip), 
jelikož jde v podstatě o duplicitní výtisk, přičemž první výtisk ještě nebyl zkatalogizován 
(záznam nebyl nahrán z IS do ALEPHu). 

KATALOGIZACE VŠKP 2010 

měsíc 
záznamy přivázané 

jednotky* nové upravené 
leden 12 0 24 
únor 87 10 135 

březen 70 4 76 
duben 40 2 43 
květen 31 1 37 
červen 0 0 0 

červenec 0 0 0 
srpen 0 0 0 
září 0 0 0 

 říjen 0 0 0 
listopad 0 0 0 
prosinec 3 0 6 
celkem 243 17 321 

Katalogizace VŠKP 2010 
dle druhu dokumentu 

 BP 28 

DP 38 

Diz 11 

Rip 38 

HP 1 

aprobace 127 

Celkem 243 
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Pozn.k tabulkám: Počty evidovaných a nově zkatalogizovaných VŠKP se neshodují z důvodů: 

1) Některé katalogizované VŠKP již měly přidělené přírůstkové číslo z předchozích let, 
tudíž je nebylo třeba znovu do přírůstkové knihy zapisovat. 

2) V přírůstkové knize jsou evidovány již některé jednotky, které není dosud možné 
katalogizovat z důvodu importu záznamu z IS do ALEPHu v. 20. 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. Čtenář Geografické knihovny u výpůjčního pultu 
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Katalogizace a správa seriálů 
Blanka Šimánová (tel. 221951 359, simanovb@natur.cuni.cz) 
 
     Evidujeme celkem 700 zkatalogizovaných titulů časopisů. V roce 2010 bylo zaevidováno 
817 jednotek v Alephu. Během roku bylo svázáno v systému Aleph 16 ročníků časopisů, 
přivázáno 58 jednotek a nově zkatalogizovány 2 tituly časopisů, ostatní již byly 
zkatalogizovány dříve. 75 titulů časopisů, u kterých jsme měli kompletní celé ročníky, bylo 
dáno ke svázání. Pro nový ročník časopisů, které budou přicházet v roce 2011, je vždy  nutné 
provést v Alephu prodloužení předplatného. Zapisuje se ročník, číslo, periodicita a zároveň se 
přidělí přírůstkové číslo. Takto zapsaných a prodloužených bylo nyní 77 titulů, u dalších se 
bude prodlužovat předplatné po Novém roce při příchodu prvního čísla.  
 
V roce 2010 bylo zakoupeno předplatné na 91 titulů za 546 658,- Kč, z toho je 47 
zahraničních, 44 českých. 
Ze zahraniční výměny přišlo 61 titulů časopisů v hodnotě 131 837,- Kč. 15 zahraničních titulů 
dostala knihovna darem. 

   Studentům umožňujeme využívat elektronické zpřístupnění seriálů. U časopisů, které mají 
elektronickou verzi, sledujeme funkčnost webových linků. Odkazy lze najít 
v bibliografických záznamech v Alephu a také na internetové stránce Střediska vědeckých 
informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  

České časopisy:  
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=ceske-geografie 
 
Zahraniční časopisy:  
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php?menu=zahranicni-geografie 
 
Seznam našich seriálů uvádíme a aktualizujeme v dalších databázích:  
Souborný katalog České republiky: http://www.caslin.cz/ 
Virtuální polytechnická knihovna: http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vpk/ 
 
Mezinárodní výměna 
Blanka Šimánová (tel. 221951 359, simanovb@natur.cuni.cz) 
 
  Výměnou se zahraničím získáváme velké množství zahraničních dokumentů. Letos přišlo 
výměnou 263 dokumentů ( periodik, edic, ročenek, monografií) v hodnotě 131 837,- Kč. 
 Zahraničním partnerům zasíláme Acta Universitatis Carolinea: Geographica. Jejich 
vydávání se však v minulých letech opozdilo. Počátkem července jsme rozesílali najednou 
ročníky 42, 43 a 45. 
Zasláno bylo do zahraničí 258  zásilek, obsahujících 813 čísel AUC: Geographia. 
Poštovné  stálo celkem 48 196,- Kč. 
Prodejem v Česku jsme získali 14 400,- Kč, prodejem v zahraničí 360,- Eur. 
 
Jako zpětná vazba po rozeslání AUC Geographica začaly přicházet znovu časopisy z institucí, 
které se již nějaký čas odmlčely, např. titul   Revista Geográfica z Mexika. Nově přišly 
časopisy Human Geographies- Journal of Studies and Research in Human Geography 
z Rumunska a Landbauforschung/VTI Agriculture and Forestry Research z Německa.  
     Výměna dokumentů předpokládá také korespondenci s partnery a pravidelnou revizi 
seznamů adresátů. AUC jsou zasílána též do knihoven s povinným výtiskem. V archivu 
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Geografické knihovny ukládáme AUC: Geographica pro budoucí zájemce Od letošního roku 
byla zpřístupněna plnotextově AUC: Geographica také prostřednictvím databáze 
GEOBIBLINE a na webových stránkách periodika. Posledních 10 let je přístupných 
plnotextově. Většinu ze zbytku nákladu si převzaly příslušné katedry k vlastní propagaci. 
 
Spolupráce na Mezinárodní geografické bibliografii 
 
Geografická knihovna má dlouhou tradici při vytváření bibliografických záznamů pro 
mezinárodní francouzskou geografickou bibliografii BGI. Vychází v Paříží a vydává ji Po�le 
de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique. Do databáze 
FRANCIS s tištěné verze bibliografie bylo odesláno 72 záznamů podle speciálních požadavků 
redakce. Excerpovány jsouprofilové geografické tituly Acta universitatis carolinae 
Geographica a Geografie: sborník české geografické společnosti. Korespondentkou a hlavní 
redaktorkou za Českou republiku je E. Novotná. Odměnou přichází do knihovny výtisk 
bibliografie s rejstříky zdarma (cena je 110,00 €). 
 

 
Obr. Obálka titulu 
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Projekt Geografická bibliografie ČR on-line 
 

Eva Novotná 
Projekt byl v třetím roce řešení, konečných výsledků nebylo dosaženo. Dílčí úkoly byly 
splněny. Rok 2010 byl ve znamení plných textů a analytického popisu. Byla dokončena 
originální katalogizace 28 titulů periodik. Prostřednictvím databáze GEOBIBLINE bylo 
zpřístupněno a archivováno 15 titulů se 196 ročníky plných textů článků. Zároveň bylo 
archivováno 1 500 článků (k říjnu 2010), které by jinak zmizely z internetového prostoru. 
Databáze má v poli 856 MARC21 celkem 8 950 připojených platných URL adres.K záznamu 
popisovaných periodik byly připojeny naskenované obálky. Počet záznamů k 4.11. 2010 byl 
přes 132 103 bibliografických záznamů. Roční přírůstek činil 16 000 záznamů.  
Plně funkční je pravidelný automatizovaný export dat z NK, KNAV (a dalších knihoven AV), 
MU, VKOL. Prostřednictvím portálu www.citace.com byl vyřešen problém citačního 
výstupu do ISO690. Bylo vytvořeno nové rozhraní pro OPAC. Webové stránky se změnily a 
rozšířily o statistiky. Projekt byl mimo jiné prezentován na konferencích: INFOMédia, České 
geografické společnosti, Slovenské geografické společnosti a na Mezinárodní 
geomorfologické konferenci. K vydání připravena odborná kniha a DVD o GEOBIBLINE. 
Byly publikovány 3 články v časopisech ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
časopisů ČR (2010) a 1 článek v konferenčním sborníku. 
 
Tab. č. 1. Základní statistika databáze 
 
Formáty v GEOBIBLINE 
 

Počet bibliografických 
záznamů 
 

Poznámky – vysvětlivky 
 

SE (seriály) 
 

2321 
 

Retrospektiva 1808-  
 

MP (kartografické 
dokumenty) 
 

12361 
 

Retrospektiva 1836-  

ER (elektronické 
dokumenty)  
 

231 
 

Retrospektiva 1990-  
 

BK (monografie)  
 

45635 
 

Retrospektiva 1818-                   

DS (VŠKP)  
 

4834 
 

Retrospektiva 1896-  
 

AN (články, kapitoly z knih  
z NK a UK)  
 

66721 
 

Retrospektiva 1886-  

Celkem 
 

132 103 bibliogr. záznamů 
 

(k 4.11. 2010) 
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Webové stránky Geografické knihovny 

Magdalena Dvořáková, (tel. 221 951 356, dvorako5@natur.cuni.cz) 
 
  
Geografická knihovna propaguje svou činnost na webových stránkách. Jsou to vlastní stránka 
knihovny (http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/) a fakultní stránky Přírodovědecké fakulty 
(http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna. Druhé jmenované prošly v letošním roce 
výraznou změnou, co se týče vzhledu i ovládání a knihovna tak mohla pro své čtenáře            
a studenty fakulty  zpřístupnit mnoho užitečných informací a také vytvořit anglickou verzi 
stránek, což ocení především studenti studující zde v rámci projektu Erasmus. 
 
Obě verze webových stránek obsahují vedle základních informací (kontakt, otevírací doba, 
struktura fondů, plán knihovny) např. fulltexty mnoha dokumentů z různých odvětví 
geografie, odkazy na zajímavé webové stránky, přístup k elektronickým informačním 
zdrojům, publikační činnost knihovny a mnoho dalšího. Jsou také pravidelně aktualizovány     
a stávají se tak důležitým médiem pro komunikaci se čtenáři. 
Vlastní stránky Geografické knihovny jsou vybaveny počítadlem vstupů, které nám umožňuje 
sledovat zájem čtenářů. 
 

PŘÍSTUPY NA WEB 2010 
den počet podíl [%] průměr 

pondělí 5086 22,42 101,72 
úterý 4933 21,75 98,66 
středa 5599 24,69 111,98 
čtvrtek 3472 15,31 69,44 
pátek 2950 13,01 59,00 
sobota 271 1,19 5,42 
neděle 370 1,63 7,40 
celkem 22681 100,00   
průměrný počet přístupů za den 64,24 
průměrný počet přístupů za týden  453,62 
 

 
 
 

 

 

 

PŘÍSTUPY NA WEB  2010 
měsíc celkem  nové  opakované 

leden 2642 1228 1414 
únor 2084 990 1094 
březen 3108 1673 1435 
duben 2330 1384 946 
květen 2341 1546 795 
červen 1748 1076 672 
červenec 478 247 231 
srpen 542 288 254 
září 1359 861 498 
říjen  2508 1723 785 
listopad 2306 1377 929 
prosinec  1235 711   524 
celkem 22681 13104 9577 

mailto:dvorako5@natur.cuni.cz
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna
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Výstavy 

Eva Novotná 

Výstava PřF UK Praha:  
ETIOPIE – Pojďme spolu bádat v Africe 
 
Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Člověk 
v tísni a ENKI pořádala od 20. 1. do 10. 4. 2010 výstavu ETIOPIE – Pojďme spolu bádat             
v Africe. Cílem výstavy zaměřené na Etiopii s přesahem do okolních afrických zemí bylo 
oslovit jednak odborníky a současné studenty, kteří by se mohli zapojit do odborné práce v 
Africe, jednak širokou veřejnost, aby získala praktickou představu o využití vědy v rámci 
pomoci či spolupráce s Afrikou. Výstava poukazala na vybrané aktuální problémy daného 
regionu a představila některé výzkumné aktivity bývalých absolventů geografie, které 
přispívají jejich řešení. Zároveň byla připomenuta historie česko-etiopských vztahů a 
mezinárodní spolupráce.  
 
Jak se projevují klimatické změny v Etiopii? Jaké riziko z hlediska zemětřesení a vulkanismu 
představuje pro místní obyvatele přítomnost rozhraní tří litosférických desek? Proč v daném 
regionu ubývá voda a do jaké míry se na této skutečnosti projevuje lidská činnost? Nejen na 
tyto otázky odpovídá výstava věnovaná Etiopii a okolním státům. Vedle map a statistických 
údajů zde návštěvníci najdou zajímavé výsledky výzkumů, jimž se věnují geografové.  
Demografické analýzy ukazují, že pro Etiopii je charakteristická pravidelná struktura 
progresivního typu s širokou základnou nejmladších věkových kategorií. Pokud by                        
v budoucnu pokračoval trend poklesu plodnosti a zlepšování úmrtnosti, mohla by se v příštích 
desetiletích věková struktura změnit. Podrobně je přiblížen zdravotní stav obyvatelstva a  
rozšíření hlavních nemocí.    
Etiopie se na výstavě představuje jako venkovský stát s nízkou úrovní urbanizace. Mění se 
tento stav? Jaká je úroveň bydlení v hlavním městě Addis Abebě? Jaké jsou dopady vnitřní a 
mezinárodní politiky Etiopie na vývoj celého širšího regionu? To vše je možné se dozvědět na 
výstavě. 
Návštěvníky jistě též zaujmou výzkumy plameňáka malého, jehož migrace a hnízdění byly 
pozorovány v oblasti východní Afriky i poznatky o specifických etiopských národech a 
etnikách. Tematické panely vznikaly většinou na základě vlastních odborných vědeckých 
analýz, doplněných množstvím barevných originálních fotografií z Afriky. 
Nedílnou součástí expozice je i představení výzkumů a konkrétní pomoci, na nichž se podílejí 
v rámci  činnosti obecně prospěšných společností někteří absolventi albertovské geografie. 
Jedná se zejména o aktivity organizace Člověk v tísni v problematice vzdělávání etiopských 
dětí a aplikaci protierozních opatření včetně obnovy lesa. Organizace ENKI se zabývá 
zejména hodnocením změn ve vegetačním krytu a hydrologickou bilancí v souvislosti s 
realizací mezinárodního projektu BOMASA zaměřeného na zavádění místního klecového 
chovu ryb. Ten by pochopitelně mohl pomoci řešit složité otázky sucha a hladomoru v oblasti. 
Výstava  poukazuje také na  historii a současnost česko-etiopské spolupráce. Zvláštní 
pozornost je věnována počátkům česko-afrických vztahů, a to českým františkánským 
misionářům v Etiopii.    
Exotická, prosluněná, ale i smutná a alarmující je výstava ETIOPIE - Pojďme spolu bádat 
v Africe. Spojuje teoretickou a aplikovanou vědu a originálním pohledem na pomoc 
rozvojovým zemím. Ta nechce do Afriky bezhlavě přesouvat finanční zdroje, ale chce dát 
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Afričanům návody k samostatnému řešení jejich problémů. Chce především inspirovat a 
povzbudit mladší vědce k možnostem nových výzkumů, které se v této oblasti nabízejí.  
 
Vernisáž výstavy proběhla 20. 1. 2010 v 16.00 v předsálí Geografické knihovny. Součástí 
bylo promítání krátkého filmového dokumentu (ENKI).  
 

 

Obr. Slavnostní vernisáž výstavy Etiopie 

90 let geografie na PřF UK 
Geografická sekce pořádala od 20. 5.  do 25. 10. 2010 v rámci oslav 90. výročí vzniku 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze výstavu 90 let geografie na PřF UK. 
 
Výstava vznikla v rámci oslav  90. výročí vzniku PřF UK. Stručně přibližuje historii 
Geografického ústavu. Jde sice o tradiční obor, ale Geografický ústav vznikl až v roce 1891 
při FF UK. Roku 1920 se připojil k nově vzniklé Přírodovědecké fakultě. Pro geografii tento 
vývoj znamenal obrat k lepšímu. Geografický ústav se celkově rozšířil, získal a vychovával 
kvalitní české vědce a pedagogy. Tehdy zde byla založena Státní sbírka mapová. Velkou 
zásluhu na progresivním rozvoji oboru měl především profesor V. Švambera a okruh jeho 
spolupracovníků. 
V roce 1950 byl v rámci reorganizace UK ústav zrušen a zúžen na katedru. Geologicko-
geografická fakulta vznikla roku 1952, kdy se Přírodovědecká fakulta rozdělila na fakultu 
Matematicko-fyzikální, Biologickou a Geologicko-geografickou. V roce 1959 se fakulta 
Biologická a Geologicko-geografická znovu spojily ve fakultu Přírodovědeckou. Po roce 
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1990 byly vytvořeny oborové sekce, přičemž geografická se skládá ze šesti samostatných 
pracovišť: čtyř kateder, Geografické knihovny a Mapové sbírky. 
Největší prostor je v expozici věnován katedrám a současným výzkumům geografů, 
demografů  a kartografů na univerzitě. Katedra sociální geografie se soustředí zejména na 
výzkum migrace, nelegální ekonomické aktivity cizinců, suburbanizace a sociální segregace. 
Přírodním rizikům v Peru a v Kyrgyzstánu, výzkumům slunečního záření v Antarktidě, 
povrchovým tvarům Himaláje nebo strukturních půd ve střední Evropě se věnují vědci 
katedry fyzické geografie. Demografové produkují především populační prognózy České 
republiky, zabývají se také monitorováním a analýzou zdravotního stavu obyvatelstva 
Evropy. Albertovskou stanici pro příjem družicových dat využívá k vědě i výuce katedra 
geoinformatiky a kartografie. Hlavním předmětem výzkumu jsou změny v krajině a dálkový 
průzkum Země. Geografická knihovna vytváří Geografickou bibliografii ČR online. Součástí 
Geografické sekce je i unikátní Mapová sbírka, zřejmě největší svého druhu na území ČR, 
která byla založena právě před 90ti lety. Výstava je vybavena fotografiemi, mapami, grafy a 
nabízí komplexní pohled na minulost i současnost moderního výzkumu v oboru geografie.  
 

 

Výstava Atlas krajiny České republiky 
Termín: 1. 12. 2010 – 9. 2. 2011 
 
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumný ústav Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. připravily výstavu nazvanou Atlas krajiny 
České republiky.  
 
Výstava veřejnosti představuje unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky, které 
vznikalo po dobu sedmi let. Vydání atlasu je prvním počinem svého druhu v historii 
samostatné České republiky a podle mezinárodně schválených kriterií lze toto dílo nazvat 
národním atlasem. Obří atlas má úctyhodné rozměry 1 metr krát 60 centimetrů a váží 
okolo 10 kilogramů. Na tvorbě se podílelo 356 odborníků ze 133 institucí, a proto také v sobě 
ukrývá bohatství 1 137 mapových a dalších grafických objektů. 
Hlavním cílem zpracování atlasu bylo poskytnout co nejpodrobnější obraz současného stavu, 
minulosti i budoucího vývoje české krajiny a jejích částí (např. hydrosféra, zemědělství, 
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památky). Vytvořené dílo by mělo být využitelné jak centrálními a regionálními úřady a 
institucemi, tak vysokými a středními školami a samozřejmě veřejností, odbornou i laickou. 
Každého, kdo se zajímá o krajinu, atlas jistě osloví. Jediný svazek obsahuje vyčerpávající 
obraz české krajiny a života člověka v ní. 
Návštěvníci na výstavě naleznou ukázky stránek ze všech osmi základních oddílů atlasu. 
Nečekají je však zdaleka jen mapy. Nedílnou součást atlasu totiž tvoří také grafy, fotografie, 
výkresy a dokonce i otisky starých map a reprodukce uměleckých děl předních českých 
výtvarníků, zachycující vývoj krajiny.  
Výstava představuje krajinu jako objekt studia různých vědeckých oborů. Seznamuje 
s různými typy krajin v Česku, s průběhem ničivých povodní v nedávné době i v historii, 
s chráněnými krajinnými oblastmi nebo také se současným stavem českého průmyslu. Dává 
nahlédnout do přírodních zdrojů energie, změn využití půdy za posledních 150 let 
v příměstské krajině nebo v Krušných horách. Zájemci se mohou seznámit i s tím, jak vypadá 
průřez půdou zvanou hnědozem, rendzina či pseudoglej. 
Expozice dále představuje okresy s nejstarší populací a s nejvyššími počty dětí připadajících 
na jednu ženu. Širokou paletu atlasu doplňují i etnografické informace, například jaký je 
rozdíl mezi svátečním krojem ze Slezska, Hané a Podkrkonoší. Pozoruhodné jsou i mapy 
kostelů, zámků, synagog a dalších objektů zaniklých od roku 1938 do současnosti. 
Překvapujícími detaily atlasu jsou například dokumenty k průběhu zemětřesení z 15. ledna 
1858 v  Česku.  
 
Výstava byla slavnostně zahájena v úterý dne 30. 11. v 15.00 hod. Mezi pozvanými hosty byli 
prorektor Univerzity Karlovy v Praze, ministr a náměstek životního prostředí. Na vernisáži 
byl Atlas krajiny slavnostně pokřtěn. Hudební doprovod zajistil kytarový virtuóz Jaroslav 
Novák, který přednesl v premiéře vlastní skladbu Hommagio a Tárrega. 

  

Obr. Křest Atlasu krajiny (zleva Silvie Kuldová, Eva Novotná a proděkan Jakub 
Langhammer) 

Výstavy - výměny 

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

     Geografická knihovna půjčuje neziskovým a vzdělávacím institucím výstavy. Během roku 
2010 bylo celkem zapůjčeno 11 putovních výstav knihovnám po celé republice. Největší 
zájem byl o zapůjčení výstavy Venkovy a venkované, dále byl také zájem o Albertov 1989, 
Etiopii, Svět hor a Země očima DPZ. Mezi nejčastější zájemce patří Městská knihovna 
v Táboře a v Kroměříži, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Řešily 
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se též potenciální instalace u 15 dalších knihoven, na rok 2011 je nasmlouváno 8 výpůjček 
výstav. Probíhající výstava Atlas krajiny České republiky byla rezervována okamžitě  
k zapůjčení na rok 2011. Díky těmto výstavám je účinně propagován obor geografie i 
Přírodovědecká fakulta.  

Seznam výstav je i s anotacemi k dispozici na webových stránkách knihovny:            
http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/prehled_vystav.html 

Atlas krajiny České republiky 
90 let geografie na PřF UK 
ETIOPIE – Pojďme spolu bádat v Africe 
Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce 
Venkovy  venkované 
Země očima DPZ 
Svět hor: krajina, rizika, procesy 
Suburbanizac.cz…bydlím v satelitním městečku 
Polární rok 
Druhé bydlení v Česku 
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 
 

 

Obr.  Výstava Etiopie v Městské knihovně v Třebíči 
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REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 
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od 20. 6. 2010 do 13. 12. 2010 
 
Revizi provedli (titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) 
PhDr. Eva Novotná, vedoucí knihovny;  Bc. Helena Šimánová, knihovnice; Bc. Lenka Křížová, knihovnice 
Bc. Lenka Votýpková, knihovnice;, Bc. Kateřina Šebková, knihovnice, Bc. Hana Jehlíková, knihovnice 
Mgr. Magdalena Dvořáková, knihovnice; Blanka Šimánová, knihovnice; Bc. Václava Morongová, knihovnice 
 
Revize byla provedena u části knižního fondu, a to: fond signatury U a přírůstkové knihy 
1-8 
Revize byla provedena na základě:  
Přírůstkový seznam: přír. č. 1957/1-2003/ 800                
katalog SW Aleph. 
 
VÝSLEDEK REVIZE: 
 
Podle evidenčních podkladů měl mít revidovaný fond           24 036  knihovních jednotek 
Počet revidovaných knihovních jednotek:                                               21 408 knihovních jednotek 
Počet nezvěstných knihovních jednotek,  
které jsou jmenovitě uvedeny v připojeném seznamu                      2 608  knihovních jednotek 
Počet vyřazených jednotek                                                                 20 knihovních jednotek         
                                                
 
V Praze dne 17. 12. 2010 
 
 
Podpisy revidujících:    
 
 
PhDr. et Mgr. Eva Novotná              ……………………………………... 
jméno vedoucího revizní komise                datum a podpis 
 
 
Vedení Geografické sekce 
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, CSc.                                    ……………………………………         
 jméno proděkana Geografické sekce                 datum a podpis 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1.  Zjištěné nedostatky v evidenci knihovny 
Příloha č. 2.  Seznam nezvěstných knihovních jednotek 
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Příloha č. 1. Zjištěné nedostatky v evidenci knihovny 
 
 

duplicitní přírůstková čísla (dohledáno dle přírůstkové knihy, Alephu a fyzické jednotky 
ve fondu - buď šlo o chybný zápis přír. čísla jednotky do Alephu nebo byl chybný zápis 
přír. čísla v dokumentu = titul dokumentu se neshodoval s titulem přír. knize u daného 
přír. čísla) 
nezanesená data revizí do přírůstkové knihy 

- nepřesignování starších knih v Alephu a jejich pracné dohledávání ve fondu 
Překlepy v zapsaných signaturách v Alephu 
Překlepy v zapsaných přírůstkových číslech v Alephu 
Nepřivázané jednotky časopisů 

- jednotky označené v přírůstkové knize velkým černým natištěným R většinou nebyly 
zrevidované, u zrevidovaných nebyla R zapsána v Alephu 
našly se knihy, které jsou vyřazené, ale fyzicky se nacházejí stále ve fondu = opraveno 
některé jednotky opatřeny stále starou signaturou, i když byly zařazeny do volného výběru 
(hl. edice, nepřesignováno u všech z A VII na A III, nepřesignováno z S- /např. na P VIII/ 
atd.) 
u některých jednotek v depozitáři napsáno přírůstkové číslo na poslední stránce zpravidla 
prvního čísla daného ročníku, tudíž tyto jednotky byly při revizi v r. 2007 označeny jako 
neinventované => jednotky, které se podařilo dohledat, byly opraveny duplikáty 
jednotlivých ročníků/čísel => v depozitáři se nacházejí exempláře s jiným přírůstkovým 
číslem, tudíž se mohly exempláře (stejný ročník), které se nepodařilo dohledat, vyřadit 
více jednotek mělo stejné přírůstkové číslo, aniž by to bylo v rámci jednoho ročníku 

- jeden svázaný ročník obsahoval 2 přírůstková čísla => problematické při dohledávání, 
pokud se na rubu titulního listu přímo neodkazuje na druhé přírůstkové číslo (u některých 
časopisů se podařilo dohledat) 
v přírůstkové knize nebyly vyškrtány některé vyřazené jednotky, tudíž došlo k tomu, že 
tyto jednotky byly omylem zařazeny do prvotního seznamu, podle kterého se dohledávaly 
datumy revizí => jednotky nenalezeny => duplicitně vyřazeny => duplicitní odpis zjištěn 
většinou až při vyškrtávání jednotky v přírůstkové knize => opraveno! data revizí nejsou 
dopsána u vypůjčených jednotek chybící signatura v Alephu po přesignování fyzicky 
chybějící přírůstková čísla u seriálů 
Chyby v zápisu př. čísel a signatur v Alephu: při/po fyzické kontrole dokumentů a v 
přírůstkové knize opraveno na správné v Alephu. Často byly v Alephu signatury staré 
(uvedené v př. knize) i když kniha fyzicky měla již signaturu jinou (zejména se stalo u 
některých svazků edic se signaturou E). 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 
TĚLOVÝCHOVY 
 
 
 
Schváleno ČSÚ pro MŠMT ČV 202/08 ze dne 29. 10. 2007  
v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2008.  
 
 
Vysoká škola odešle výkaz do 16. 1. 2010  
v elektronické podobě na server podle pokynů MŠMT.  
 
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické  
službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu MŠMT, za 
ochranu  

důvěrnosti údajů odpovídá MŠMT.  
 

 
 
  

Číslo 
řádku 

Identifikační  
kód formuláře Rok Měs.  Identifikační číslo 

 organizace (IČO) 
  2

 

0
 
1 0  0 0 2 1 6 2 0 8 

             Číslo 
řádku 

Resortní 
identifikace Území Číslo 

listu 
Poč. 
listů 

 1 1 6 4 0 3 1 0 1   0 1 
 

0
 
2 

                 
 

Název knihovny   Geografická knihovna            
 
 
 
Škola  Univerzita Karlova v Praze, PřF....... 
 
Místo Praha 2  PSČ 128 43 
 
Ulice    Albertov  6 

ROČNÍ VÝKAZ 
O VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNĚ 

za rok 2010 

VIII. Organizace 
  Číslo 

řádku Počet 
a 1 2 

Knihovny celoškolské 0801  
Knihovny fakultní, areálové 0802  
Knihovny ústavní, katedrové 0803  
Dílčí knihovny 0804 1 

 

I. Knihovní fond 
 Číslo 

řádku 
Celkem 
k 31.12. 

Přírůstky 
za rok 

a 1 2 3 
Počet knihovních jednotek celkem 0101 94 186 

 
1 821 

 

v tom knihy a periodika 0102 88 140 1 356 
ostatní dokumenty 0106 6 046 465 

Úbytky knihovních jednotek za rok 0107 2 691  
Počet titulů odebíraných periodik 0108 142  
Počet exemplářů odebíraných periodik 0109 144  

V. Počet zaměstnanců knihovny k 31.12.2010 
 Číslo 

řádku 
Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

a 1 2 3 
Celkový počet 0501 7 

 
 
 

4,75 
 se vzděláním vysokoškol. 0502 6 3,75 
z z toho knihovnickým 0503 4 2,5 

toho se vzděláním středoškol. 0504 1 1 
 z toho knihovnickým 0505 1 

 
1 

IV. Další služby 
 Číslo 

řádku Počet 
a 1 2 

Rešerše a bibliografie zpracované knihovnou 0401 508 
Vydané publikace 0405 6 
Počet zhotovených kopií 0406 0 
Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele 0408 15 
Odbor. porady, konzultace pro knihovny 0409 20 

 

III. Výpůjční služby 
 Číslo 

řádku Počet 
a 1 2 

Počet registrovaných výpůjček 0301 11 461 
 Meziknihovní výpůjční služba 0304 136 

v jiné knihovně 0305 121 
tom z jiné knihovny 0306 15 

Mezinárodní výpůjční služba 0307 2 

v jiné knihovně 0308 0 
tom z jiné knihovny 0309 2 

II. Uživatelé 
  Číslo 

řádku Počet 
a 1 2 

Zaregistrovaní uživatelé k 31. 12. 0201 1 998 
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VI. Další údaje 
 Číslo 

řádku Počet 
a 1 2 

Počet míst ve studovnách a čítárnách 0601 50 
 Prostředky na nákup fondů v Kč 0602 1 050 594 
 Počet knih. jednotek ve volném výběru 0604 28 383 

VII. Automatizace knihovny 
 Číslo 

řádku Počet 
a 1 3 

Počet databází v knihov. vytvářených 0710 2 
Počet titulů zpřístupňovaných bází dat 0712 18 

z 
toho 

na CD ROM 0714 16 
 
 

zpřístupněno počítač. sítí 0715 2 
  

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího zpravodajské 
jednotky: 
PhDr. et Mgr. Eva Novotná 

Výkaz sestavil (jméno, podpis): 
Bc. Václava Morongová 

5. 1. 2011   
 

  
Telefon (vč. předčíslí a linky): 
+420 221 951 1356 
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Statistiky vytvářené pro SVI PřF UK  
 
I. Knihovní fond 2 010 
Počet knih. jedn. celkem 94 186 
přírůstky za rok 1 821 
v tom: knihy a periodika Celkem 88 140 
            přírůstky za rok 1 356 
ostatní dokumenty Celkem 6 046 
přírůstky za rok 465 
Úbytky knih. jedn. za rok 2 691 
Úbytky ostatních dokumentů za rok 0 
kontrolní součet knih. jednotky celkem  94 186 
kontrolní součet knih. jednotky celkem  94 186 
kontrolní součet knih. jednotky celkem  94 186 
Počet titulů odebíraných periodik 142 
Počet exemplářů odeb. periodik  144 
II. Uživatelé   

zareg. uživatelé k 31.12.2010   
III. Výpůjční služby   
Počet registrovaných výpůjček 11 461 
Meziknih. výpůjční služba 136 
      v tom: jiné knihovně 121 
               z jiné knihovny 15 
Mezinár.výpůjční služba 2 
      v tom: jiné knihovně 0 
               z jiné knihovny 2 
IV. Další služby   
Rešerše a bibliografie 508 
Vydané publikace 6 
Počet zhotovených kopií 0 
Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele 15 
Odb. porady, konz. pro knihovny 20 
V. Počet zaměstnanců knihovny   
Celkový počet zaměstnanců 7 
přepočtený počet 4,75 
v tom: se vzděláním VŠ 6 
přepočtený počet 3,75 
           z toho knihovnickým 2,5 
přepočtený počet 4,0 
           se vzděláním SŠ 1 
přepočtený počet 1 
           z toho knihovnickým 1 
přepočtený počet 1 
kontrolní součet pracovníci celkem  7 
kontrolní součet pracovníci celkem  4,75 
VI. Další údaje   
Počet míst ve studovnách 50 
Prostředky na nákup z rozpočtu 47 906 
Prostředky na nákup z grantů a VZ 1 002 688 
Prostředky na nákup fondů v Kč celkem 1 050 594 
kontrolní součet finance celkem  1 050 594 
                     z toho výdaje na EIZ 106 503 
Počet kj ve volném výběru 28 383 
VII. Automatizace knihovny   
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Počet DB v knih. vytvářených  2 
Počet titulů zpřístupňovaných DB 18 
v tom: na CD ROM 16 
           zpřístupněno poč. sítí 2 
VIII. Aleph   
počet záznamů k 31.12.2010 23 184 
záznamy vytvořené 2010 1 180 
záznamy aktualizované 2010 371 
odevzdané do SK ČR 968 
IX. Kvalifikační práce   
přírůstky za rok 285 
úbytky za rok 0 
celkem za rok  4 014 
kontrolní součet   4 014 

  Následně odevzdávané údaje:  
 FINANCE - podrobnější rozbor   

výše prostředků na nákup fondu z fakultního rozpočtu 47 906 
z toho výdaje na EIZ 0 
    
výše prostředků z účelových prostředků (grantů) 1 002 688 
z toho výdaje na EIZ 106 503 
    
výše prostředků  na nákup fondů celkem  1 050 594 
z toho výdaje na EIZ 106 503 
výše prostředků získaná ze sponzoringu a darů 70 723 
výše prostředků přicházející z doplňkové činnosti 2 934 
STUDOVNY   
doba přístupu do studoven (počet hodin za týden) 41 
REVIZE   
počet zrevidovaných dokumentů 21 408 
počet prozatímních ztrát *) pozn. 61 
počet definitivních ztrát 2 608 
VŠKP   
přírůstky za rok 285 
úbytky za rok 0 
celkem VŠKP 4014 
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Seznam dárců Geografické knihovny v roce 2010 
 
Fyzické osoby  Organizace 
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.  Arcdata Praha 
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.  Comenius Print 
Ing. Jan Černý  Český statistický ústav 
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.  Ekumenická akademie Praha 
Bc. Petr Dušek   Evropská migrační síť 
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.  Francouzská ambasáda v Praze 
Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.  Geografická společnost 
Konstantin Grigorichev, Ph.D.  Geologická knihovna PřF UK 
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.  Historický ústav AV ČR 
RNDr. Vladimír Herber, CSc.  Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB 
RNDr. Dagmar Chalupová  Katedra demografie a geodemografie PřF UK 
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.  Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK 
JUDr. Michal Illner  Mapová sbírka PřF UK 
Ing. Petr Janský, CSc.  Mediaservis 
Jiří Jeníček  Ministerstvo pro místní rozvoj 
Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.  Národní knihovna ČR 
Prof. Akihiro Kinda  Přírodovědecká fakulta UK - Děkanát 
Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.  Slovenská speleologická společnosť 
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.  Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.  Úřad vlády ČR 
Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.  Ústav dějin UK a archiv UK 
Mgr. Ondřej Ledvinka  Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 
Martin Markovič  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Mgr. Roman Matoušek  Ústřední knihovna PřF MU 
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
Doc. Mgr. Martin Muránsky, Ph.D.  zahradnictví 
Vojtěch Nosek   
RNDr. Jiří Novotný   
Bc. Lenka Pavelková   
Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.   
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.   
Anna Petrů   
PhDr. Zdeněk Pousta   
Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.   
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.   
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.   
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.   
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.   
Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.   
Doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc.   
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