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Poslání EDS

EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy Evropské komise a rozhodnutím rektora Univerzity
Karlovy jako souèást  Evropského informaèního støediska Univerzity Karlovy.
Posláním EDS je podporovat výzkum, výuku a studium otázek evropské integrace na
vysokých ökolách zpøístupòováním dokumentù publikovaných institucemi Evropské unie .
Na základì udìleného statutu EDC (European Documentation Centre) poskytuje Evropská
unie støedisku zdarma  po jednom výtisku svých periodických i neperiodických publikací a
dokumentù v anglickém jazyce. Univerzita Karlova naproti tomu zabezpeèuje vöechny
podmínky pro provoz EDS s cílem maximálního vyuûívání získaných informací.
EDS je èlenem Evropské informaèní asociace (European Information Association) a v Èeské
republice plní funkci korespondenèního centra pro síù ECSA-NET.

Informaèní fondy EDS

Typovì lze publikace a dokumenty EU rozdìlit do 6 skupin:

1. legislativa
2. dokumenty o legislativních a právních postupech
3. výzkumné zprávy a studie
4. statistické pøehledy
5. tematicky a institucionálnì orientovaná periodika
6. informativní a popularizující dokumenty

Kniûní fond  - báze dat ECLIB - pokrývá svým obsahem následující tematické okruhy:

• historie a institucionální vývoj Evropské unie
• politické aspekty evropské integrace a identita evropského obèana;
• justice a vnitro (tøetí pilíø Evropské unie)
• finanèní politika EU
• hospodáøská a mìnová politika Evropské unie
• vnitøní trh Evropské unie (volný pohyb osob, zboûí, sluûeb a kapitálu)
• obchod a prùmysl
• zamìstnanost, trh práce
• sociální politika
• strukturální (regionální) politika



• ûivotní prostøedí
• ochrana spotøebitele
• zemìdìlství, rybolov, lesnictví
• doprava
• energetika
• vìda a technika
• vzdìlávání a kultura
• vztah Evropské unie ke tøetím zemím; spoleèná zahranièní a bezpeènostní politika (druhý

pilíø Evropské unie)

Fond periodik  - báze dat ECPER - obsahuje více neû 200 titulù èasopisù  a seriálových
publikací, které jsou výbìrovì excerpovány a významné èlánky zpracovávány v bázi dat
ECART.

Fond dokumentù - báze dat ECDOC -  zahrnuje dokumenty Evropské komise,   dokumenty
Ekonomického a sociálního výboru a dokumenty Výboru regionù.

Fond  èlánkù z èeského periodického tisku ñ báze dat PRESS ñ obsahuje výstøiûky
z vybraných èeských deníkù a dalöích významných odborných èasopisù.

Speciální sbírka mikrofiöí obsahuje soubor právních pøedpisù od roku 1952  publikovaných
v èasopise Official journal of the European Communities - øadì L i vöechny informace
institucí Evropské unie publikované v øadì C tohoto periodika, dále zprávy Evropského
parlamentu od roku 1990, dokumenty Evropské komise za léta 1983-1990 a názory a zprávy
Ekonomického a sociálního výboru za léta 1984-1990.

Báze dat

Kromì interních  bází dat  tvoøí informaèní fondy EDS téû externí báze dat na CD-ROM a
disketách.

JUSTIS-CELEX - obsahuje legislativu Evropských spoleèenství od zakládajících smluv pøes
sekudární legislativu aû po legislativní návrhy,  precedenèní právo, národní aplikace  a
parlamentní otázky.

Supplement to the Official journal of the European Communities - elektronická  forma
(CD-ROM) øady S tohoto periodika , obsahující tendry na veøejné práce,  vydávaná od roku
1997.

Kromì toho EDS zprostøedkovává on-line vstup do databázového centra Evropské komise v
Lucemburku (ECHO - European Commission Host Organization).



Informaèní sluûby EDS

Knihovnicko-bibliografické sluûby - prezenèní zpøístupòování primárních a sekundárních
informaèních pramenù spojené s rozsáhlou poradenskou èinností. Uûivatelé mají k dispozici
katalog monografických publikací v tiötìné i elektronické formì (báze dat ECLIB).  Pro úèely
pøedmìtového vyhledávání jsou záznamy indexovány anglickými deskriptory Tezauru
EUROVOC, vyvinutého Evropským parlamentem a Úøadem pro oficiální publikace
Evropských spoleèenství v Lucemburku. Systematické uspoøádání se opírá o tøídìní pouûívané
Evropskou informaèní asociací .
Orientaci v periodické literatuøe umoûòuje Soupis periodik docházejících do EDS.
Obsah tìchto periodik je ètenáøùm zpøístupòování prostøednictvím báze dat ECART.

Reöeröní sluûby

Ze vöech  interních bází dat jsou poøizovány jednorázové i prùbìûné reöeöe. Zájemci o
legislativu Evropských spoleèenství si mohou objednat retrospektivní  reöeröe z báze dat
JUSTIS CELEX na CD-ROM.  EDS rovnìû zabezpeèuje prùbìûné sledování této  legislativy,
jak ve stadiu  návrhù, tak i schválených právních pøedpisù podle nejrùznìjöích uûivatelských
profilù.
Návötìvníci knihovny mají moûnost sledovat problematiku evropské integrace téû
prostøednictvím Internetu.

Konzultaèní sluûby

EDS slouûí jako konzultaèní a metodické centrum pro otázky øízení informaèních institucí se
vztahem k problematice evropské integrace, zejména pokud jde o zdroje informací, poøádání
informací (tezaury, klasifikaèní systémy), terminologické otázky, vyuûívání výpoèetní
techniky apod.

Infomaènì publikaèní sluûby

Informaèní zpravodaj INFORMACE Z EVROPY - øada A - Evropská unie  seznamuje
odbornou veøejnost 10x roènì s významnými oblastmi èinnosti Evropské unie a nejnovìjöím
vývojem evropské integrace. Zveøejòuje informace o èinnosti EDS a o nejnovìjöích
pøírùstcích jeho informaèních fondù.

Výbìrová bibliografie èlánkù z èasopisù EU vychází prod názvem EVROPOU BEZ
HRANIC - tiötìná podoba  báze dat ECART podává analytický obraz nejvýznamnìjöí
periodické produkce Evropské unie. 1. svazek  pokrývá období 1989-1992, 2. svazek období
1993-1996.

Referenèní sluûby

Zodpovídání dotazù týkajících se faktografických údajù z oblasti evropské integrace a
informaèních zdrojù s tímto zamìøením doma i v zahranièí.

Audiovizuální sluûby



EDS umoûòuje návötìvníkùm studovny sledovat satelitní vysílání Evropské unie EUROPE
BY SATELLITE pøináöející aktuální zpravodajství o událostech v Evropské unii  v pøímých
pøenosech i ze záznamu, tematické videopoøady  jako doplnìk tohoto zpravodajství,
interaktivní videokonference  a teletext. Nejvýznamnìjöí poøady jsou pro potøeby zájemcù
zaznamenávány.
EDS ronìû nabízí pùjèování videokazet z produkce Evropské unie k informaèním a
vzdìlávacím úèelùm.

Reprografické sluûby

Poøizování  kopií z tiötìných materiálù a mikrofiöí.

Uûivatelé sluûeb  EDS

Podle statutu jsou hlavními uûivateli informaèních sluûeb EDS uèitelé, výzumní pracovníci a
studenti vysokých ökol, kteøí se zabývají výzkumem, výukou a studiem otázek   evropské
integrace.
Vzhledem ke stále rostoucí potøebì informací ze vöech oblastí evropské integrace, vyplývající
z perspektivy èlenství Èeské republiky v Evropské unii, a zvláötì v souvislosti s procesem
harmonizace práva Èeské republiky s právem Evropských spoleèenství, zpøístupòuje EDS své
informaèní fondy i sluûby i mimo akademickou obec, a to pøedevöím zájemcùm ze sféry
legislativní, finanèní, prùmyslové i podnikatelské.

Knihovna je otevøena:

Pondìlí    12.00 - 18.00
Uterý         9.00 - 16.00
Støeda           zavøeno
Ètvrtek    12.00 - 18.00
Pátek         9.00 - 15.00

Adresa :

Adresa : Mánesova 75, 120 58  P r a h a  2
tel.: 2200160, 2200162, 2200163,

 2200166 (studovna)
fax: 22000164


