Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno účastníka cesty
Pracoviště – instituce,
adresa
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový
harmonogram
Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty
Plnění cílů cesty
Program a další
podrobnější informace

PhDr. Hana Nová
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Oddělení periodik - vedoucí
Reciproční návštěva Národní knihovny Litvy
Vilnius
Litva
15.-20.6.2004
15.6.2004 – přílet do Vilniusu
15.-18.6.2004 – návštěva vybraných knihoven
20.6.2004 – návrat do Prahy
PhDr. Petra Pěnkavová
Ubytování – reciprocita
Cesta a diety z rozpočtu NK ČR
Seznámit se s činností oddělení zpracovávajících periodickou
produkci v Národní knihovně Litvy a dalších vybraných knihovnách,
které používají systém Aleph.
Cíl cesty byl splněn.
Úterý 15.6.2004
Prohlídka Národní knihovny Martynase Mažvydase – studovny,
výstavní prostory.
Středa 16.6.2004
Jednání na pracovištích a podrobnější informace o:
• LIBIS (Lithuanian Integrated Bibliogpraphic Information
System) – správa systému – litevské knihovny, kromě
akademických, používají stejný knihovnický systém, výměnným
formátem je UNIMARC .
• Elektronické online zdroje – sběr dat, archivace, katalogizace –
jsou používány podobné postupy a činnosti jako v případě
projektu Web Archiv v ČR.
• Studovna elektronických zdrojů – díky konsorciu LMBA
(www.lmba.lt, založeno v r. 2003) mají uživatelé přístup do
databází EBSCO, ProQuest, Springer Link, Web of Science ,
Science Direct, Cambridge Journals Online a Oxford Reference
Online.
• Katalogizace zahraničních seriálů a evidence seriálové
produkce – při vytváření katalogizačních záznamů jsou
používány zahraniční databáze ISSN a Ulrichs. K denní evidenci
seriálů je používán modul evidence, který je součástí systému
LIBIS a kde je možné přednastavit parametry vycházení seriálu.
• Studovna časopisů – pro uživatele je k dispozici ve volném
výběru běžný ročník/rok, starší požadované roky jsou
expedovány ze skladiště po objednání bez delší časové prodlevy.
Jsou poskytovány obvyklé služby, k dispozici je kopírka.
• Prohlídka skladiště – v nedávné době byly rekonstruovány
skladištní prostory, splňují podmínky moderní ochrany fondů.
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•

Mikrofilmování – pracoviště mikrofilmování starých fondů,
především seriálové produkce, zhotovuje za úplatu mikrofilmové
kopie také na zakázku jiných institucí.

Čtvrtek 17.6.2004
Návštěva centra ISSN, které je stejně jako agentury ISBN A ISMN
součástí Národní knihovny.
Exkurze do knihovny Právnické univerzity:
Právnická univerzita sídlí na okraji Vilniusu a knihovna je součástí
studentského kampusu. Knihovna (http://ltu.library.lt) je moderně
vybavena, má několik studoven a počítačovou učebnu, její kapacita
však zájmu studentů nestačí. Používaným knihovnickým systémem
je Aleph,. Tento systém používají všechny litevské akademické
knihovny a jejich sílčí katalogy jsou součástí souborného katalogu
akademických knihoven. Od loňského roku mají akademické
knihovny k dispozici Metalib a SFX a postupně je naplňována
jednotná informační brána.
Exkurze do knihovny Pedagogické univerzity:
Knihovna je umístěna v nevyhovujících prostorách Pedagogické
univerzity, na příští rok je plánována rekonstrukce knihovny a její
podstatné rozšíření. Aleph je používán pro katalogizaci a výpůjčky,
správa seriálů není zatím zprovozněna.
Pátek 18.6.2004
Návštěva oddělení národní bibliografie, kde se zpracovávají knihy,
periodika a články. Národní bibliografie je k dispozici v tištěných
výstupech, jednotlivé řady dostává NK ČR prostřednictvím
mezinárodní výměny.
Exkurze do restaurátorských dílen:
Pracoviště restaurátorů je řešeno prostorově a technickým
vybavením velkoryse a na vysoké technologické úrovni. Kromě knih
jsou restaurovány např. pohlednice, mapy, globusy apod.

Přivezené materiály

Datum předložení
zprávy
Podpis předkladatele
zprávy

Pracovnice zahraničního odd. Národní knihovny připravila na
odpoledne výlet do Trakai, cca 30 km od Vilniusu. Hrad je situovaný
na ostrově a byl v nedávné době celý restaurován. Mezi sbírkami
jsou zajímavé exponáty, které dokládají historii vzniku litevského
státu a jeho vývoj.
• Ročenka Národní knihovny za rok 2002,
• katalog Národní knihovny na CD ROM,
• CD ROM s informacemi o Právnické univerzitě
vše uloženo ve studovně knihovnické literatury
22. 7. 2004
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