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Zeměměřická knihovna 

-   Odborná knihovna pro obory : 

•  geodézie 

•  gravimetrie 

•  mapování 

•  topografie 

•  geografie 

•  kartogradie 

•  geodynamiky 

•  fotogrammetrie 

•  metrologie 

•  katastru nemovitostí 

•  dálkový průzum Země 

 

-   Více než 44.000 knižních jednotek a cca 65.000 svazků 

-   Přes 100.000 bibliografických záznamů 

---------------------------------------------------------------------------------- 

-   1,8  zaměstnanců  

 

Titulní strana "Lectiones 

opticae & geometricae“  

1674  



Zeměměřická knihovna 

 

 
Analýza ukončení činnosti knihovny 

  
•    potvrzení jedinečnosti a unikátnosti knihovního fondu co do 

 rozsahu i zaměření  

• nemožnost převést celý fond do působnosti jiné knihovny bez 

 porušení jeho celistvosti a šíře záběru  

•  převedením fondu by rezort ztratil přístup k nejnovějším informacím 

 z oboru a prakticky by nemohl cíleně ovlivňovat nákup nových 

 vědeckých informací z oboru 

•  předání části fondu do působnosti jiné knihovny a likvidace 

 „nevyužitelné“ části bude časově i finančně po příští dva roky stejně 

 nebo více náročné, než současný provoz včetně omezených akvizic 

•             nutnost zřídit „malou příruční“ ústavní knihovnu        



Zeměměřická knihovna 

 

 

Analýza fungování knihovny 

 
+  Jedinečný a unikátní fond  

 

-  Izolovanost knihovny 

•   geografická 

•   odborná 

•   vnitroústavní 

 

-   Ztráta aktivity   



Zeměměřická knihovna 

 

 



Zeměměřická knihovna 

 

 

Analýza fungování knihovny 

 

• nutnost provedení některých organizačních opatření a změn 

 v knihovně s cílem: 

  -  širšího zpřístupnění současného knihovního fondu 

  -  zlepšení péče o stávající knihovní fond 

  -  zlepšení poskytovaných služeb 

•  knihovna nedostatečně využívala možnosti financování z projektů, 

 grantů a  evropských fondů 

•  byla opomíjena publicita knihovny a osvětová činnost převážně mezi 

 budoucími odborníky oboru na středních odborných školách a 

 univerzitách. 

•  analýza upozornila na zastaralost knihovního systému a jeho 

 neprovázání se souborným katalogem a JIB 

•  nevhodné umístění části knihovního fondu v depozitu Skalka. 



Zeměměřická knihovna 

 

 Co lze udělat hned (a relativně zadarmo) : 

 

 
-   zvýšení publicity knihovny 

 

-   zapojení knihovny do JIB a NUŠL 

 

-   užší spolupráce s projektovými týmy v našem oboru 

 

 

 



Zeměměřická knihovna 

 

 

A co je a bude složitější (a potřebuje také spousty peněz) : 

 

 
-   obměna/náhrada zastaralého knihovního systému (HW + SW) 

 

-   rekonstrukce depozitářů a studovny 

 

-   získání přístupu k EIZ z oboru 

 

-   digitalizace fondu / vybudování Digitální zeměměřické knihovny  

 

 

 



Zeměměřická knihovna 

 

 
VaVpI - výzva č. 4.3  

Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven  

 
 

Natura  -  vědecké informační zdroje přírodních věd   UP Olomouc 

 

GeoInfo - Zeměměřická knihovna    VUGTK, v.v.i. 



Zeměměřická knihovna 

 

 

Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven  

GeoInfo - Zeměměřická knihovna 

 
1.  Příprava a zpracování projektu GeoInfo – Zeměměřická Knihovna®  

2.  Management  a publicita projektu GeoInfo – Zeměměřická Knihovna® 

3.  Nákup vědeckých informačních zdrojů - EIZ 

4.  Analýza a zveřejňování informací aktualizace z dostupných médií 

5.  Rekonstrukce a modernizace depozitáře a studovny knihovny 

6.  Modernizace knihovního systému 

7. Vybavení digitalizačního pracoviště 

 

Celkové způsobilé výdaje    33 221 974,00 Kč 

Z toho investiční výdaje     20 031 500,00 Kč 

Z toho neinvestiční výdaje     13 190 474,00 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje           12 888,00 Kč 

Celkové náklady projektu    33 234 862,00 Kč 

 



Zeměměřická knihovna 

 

 Veřejné Informační Služby Knihovnám 

 
VISK7   na retrospektivní digitalizaci    přijat 

 - dotace krácena cca o 30 procent  

 - digitalizace tří historických seriálů 

  

 

VISK8   na pořízení modulu připojení na JIB   odmítnut 

 - odmítnut z důvodu zastaralého knihovního systému 

 - možno žádat z VISK 3  (2013) 



Zeměměřická knihovna 

 

 

Jak to všechno dopadne ? 

 
7 odborných kateder přislíbilo stát se „kolektivním“ čtenářem 

KGK  přislíbila finanční podporu Zeměměřivké knihovny 

účast na odborných akcích 

 

Smlouva s NK na souborný katalog je připravena k podpisu 

Smlouva s NTK na připojení NUŠL je připravena k podpisu  

 

VISK 7   uspěli jsme – dotace přidělena 

VISK 8  nebyla prohra 

VaVpI  GeoInfo  – jsme stále ve hře 

  NATURA – jsme stále ve hře 



Zeměměřická knihovna 

 

 

Děkujeme za pozornost 
 

Zeměměřická knihovna  

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 

v.v.i. 

 

Ústecká 98,  

250 66 Zdiby 

 

jiri.drozda@vugtk.cz 

 

http://www.vugtk.cz 
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