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KNIHOVNA VÚGTK 

• oborová knihovna se specializovaným a unikátním 
knihovním fondem úzce zaměřeným na geo-informatiku 
 

• knihovna, které před několika lety hrozil zánik 
 

• knihovna, která se chce transformovat na moderního 
poskytovatele informací 
• rozsah poskytovaných informací 
• dostupnost informací  
• kvalitou poskytování informací 

 
 



KNIHOVNA VÚGTK 

 
• knihovní fond (lístkové katalogy, Tinlib) 

• předplacené online zdroje (tabulka na webu knihovny) 

• digitalizované dokumenty (Kramerius) 

• šedá literatura (web VÚGTK) 

• interní dokumenty VÚGTK 

 
 



KATALOG A SEZNAM PERIODIK 
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SBÍRKY V INVENIU 

knihovna.vugtk.cz 



KONVERZE ZÁZNAMŮ 

Úskalí konverze: 
 Chybějící údaje 
 Různý zápis stejných 

hodnot v polích 
 Zkratky  
 Hodnoty z různých polí 

uvedené v poznámkách 
 ... 



ZÁZNAM V INVENIU 

 S ODKAZEM DO KRAMERIA 



DEFINICE 

KATALOGIZAČNÍ ŠABLONY 



KATALOGIZAČNÍ ŠABLONA 



VÝPŮJČNÍ MODUL 



ZÁZNAM ČTENÁŘE 



PLÁNY NEJBLIŽŠÍ I BUDOUCÍ 

• zkvalitnění dat katalogu knihovny 
• oprava záznamů převedených z Tinlibu 
• vkládání nových bibliografických záznamů 
• postupné vkládání záznamů čtenářů 
• revize a úpravy nastavení a pracovních postupů 

• podpora on-line zdrojů 
• import záznamů online zdrojů 

• rozvoj spolupráce s NUŠL 
• evidence šedé literatury a interních dokumentů 

• nasazení proxy serveru 

• aktualizace verzí Invenio a využívání nových 
funkcí 



PLÁNY NEJBLIŽŠÍ I BUDOUCÍ 

• Péče o stávající knihovní fond  
• úprava depozitářů knihovny + klimatizace 
• posuvné regály 
• označení fondu QR kódy 

• Vybavení studovny 
• Nové počítače (VISK 3) 
• Stavební úpravy studovny 

 
 
 
 
 
 



Děkuji za pozornost 

Dotazy??? 
 
 

Jiří Drozda 
 

Jiri.Drozda@vugtk.cz 
 

Výzkumný ústav  geodetický, topografický  
a  kartografický, v.v.i., Zdiby 

mailto:Jiri.Drozda@vugtk.cz
mailto:Jiri.Drozda@vugtk.cz
mailto:Jiri.Drozda@vugtk.cz
mailto:Jiri.Drozda@vugtk.cz

