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Konspektus 

 
 

FONDY STUDIJNÍ A V ĚDECKÉ KNIHOVNY PLZE ŇSKÉHO KRAJE 
 
Fondy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v vznikaly od 70. let 19. století do 
současnosti,  kdy čítají téměř 1 700 000 knihovních jednotek. Počátek jejich budování souvisí 
se vznikem Knihovny městského historického muzea v Plzni v roce 1878, jejíž fondy, stejně 
tak, jako konfiskované fondy církevního a soukromého majetku a darované soukromé 
knihovny významných osobností   převzala v roce 1950 Státní studijní knihovna v Plzni, dnes 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, která je vytváří a ochraňuje dosud. 
Shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na 
regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, 
odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů. Rozsah 
doplňování je ovlivněn právními normami, finančními možnostmi knihovny a státoprávním 
uspořádáním, které  v průběhu historického vývoje doznalo několika změn. 
Knihovní fondy získává prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a domácí a 
zahraniční výměny. 
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REGIONÁLNÍ  FOND 

Charakteristika fondu  
Regionální fond tvoří dokumenty zahrnující území západních Čech v rozsahu bývalého 
Západočeského kraje nebo jakoukoli jeho menší část, u přírodovědné tématiky s přihlédnutím 
k přirozeným regionům, které mohou přesahovat hranice současného regionu (Šumava, 
Krušné Hory, Podbrdsko), u historické tématiky s přihlédnutím k začlenění některých částí 
současného regionu (Podbrdsko, Blatensko, Prácheňsko). 
V roce 2000 došlo ke změně ve státoprávním uspořádání regionu, který byl rozdělen na dva 
rovnoprávné kraje, plzeňský a karlovarský. Tak došlo ke změně v právních nárocích na 
získávání povinných výtisků regionálních dokumentů Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje a Krajské knihovny v Karlových Varech. 
Regionální dokumenty zahrnují literaturu obsahově regionální, včetně obsahově regionální 
beletrie, beletrii regionálních autorů bez ohledu na obsah, místní tisky vydané na území 
regionu bez ohledu na obsah, tisky vytištěné v tiskárnách na území regionu do roku 1950  bez 
ohledu na obsah a odborná díla regionálních autorů. Za regionální autora je považován ten, 
který se v regionu narodil a prožil zde alespoň část dětství nebo autor, který zde působil bez 
ohledu  na místo narození.  
Zdrojem doplňování domácí sbírky je především povinný výtisk. Jeho předmět je stanovený  
legislativními normami. Doplňuje ho nákup,dary a mezinárodní výměna od soukromých a 
právnických osob. 
 

Regionální konzervační fond 

Hodnocení fondu 
Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku. V rámci 
jednotlivých kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování 
fondu s ohledem na současnou akviziční politiku, která vychází ze strategie budování, ale i 
transformací tohoto cíle dodanými finančními prostředky na doplňování fondu. 
 
 Regionální konzervační fond - domácí dokumenty      
 CL = současný stav fondu (co už máme)      
 AC =akviziční politika      
 GL = strategie budování fondu      
 L    = jazyk      
 PC  = ochrana fondu      
Číslo/obs. Název předmětové katagorie CL AC GL L PC 

      1 Antropologie 3c 3c 5 P 4 
      2           Biologické vědy 3c 3c 5 P 4 
      3 Divadlo, film a tanec 3c 3c 5 P 4 
      4 Ekonomické vědy. Obchod 3c 3c 5 P 4 
      5 Filozofie a náboženství 3c 3c 5 P 4 
      6 Fyzika a příbuzné vědy 3c 3c 5 P 4 
      7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3c 3c 5 P 4 
      8 Historie a pomocné historické vědy 3c 3c 5 P 4 
      9 Hudba 3c 3c 5 P 4 
    10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 3c 3c 5 P 4 
    11 Jazyk.Lingvistika a literatura 3c 3c 5 P 4 
    12 Knihovnictví a informatika - všeobecná, ref. lit. 3c 3c 5 P 4 



    13 Matematika 3c 3c 5 P 4 
    14 Lékařství 3c 3c 5 P 4 
    15 Politické vědy 3c 3c 5 P 4 
    16 Právo 3c 3c 5 P 4 
    17 Psychologie 3c 3c 5 P 4 
    18 Sociologie 3c 3c 5 P 4 
    19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c 3c 5 P 4 
    20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 3c 3c 5 P 4 
    21 Umění a architektura. Muzeologie 3c 3c 5 P 4 
    22 Výchova a vzdělávání 3c 3c 5 P 4 
    23 Výpočetní technika 3c 3c 5 P 4 
    24 Zemědělství 3c 3c 5 P 4 
 

Strategie budování fondu 
Strategie budování fondu podle jednotlivých oborů  je vyjádřena tabulkou, podrobně je 
rozpracována v dalším textu. V rámci jednotlivých kategorií je hodnocen současný stav fondu 
s ohledem na poslání instituce jako centrální a největší knihovny regionu a města Plzně, která 
spolupracuje při budování fondu s Univerzitní knihovnou, Knihovnou města Plzně  fakultními 
knihovnami ve městě, Krajskou knihovnou v Karlových Varech a dalšími odbornými 
knihovnami při uspokojování  požadavků uživatelů. 
 
 Regionální konzervační fond (konzervační exemplář)   
 GL = strategie budování fondu   
 L    = jazyk   
Číslo/obsah Název předmětové kategorie GL L 
      1 Antropologie   5 P 
      2 Biologické vědy   5 P 
      3 Divadlo. Film.Tanec   5 P 
      4 Ekonomické vědy. Obchod   5 P 
      6 Fyzika a příbuzné vědy   5 P 
      7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi   5 P 
      8 Historie a pomocné vědy   5 P 
      9 Hudba   5 P 
    10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy   5 P 
    11 Jazyk.lingvistika. Literatura   5 P 
    12 Knihovnictví a informatika   5 P 
    13 Matematika   5 P 
    14 Lékařství   5 P 
    15 Politické vědy   5 P 
    16 Právo   5 P 
    17 Psychologie   5 P 
    18 Sociologie   5 P 
    19 Technika. Technologie   inženýrství    5 P 
    20 Tělesná výchova a sport   5 P 
    21 Umění a architektura. Muzeologie   5 P 
    22 Výchova a vzdělávání   5 P 
    23 Výpočetní technika   5 P 
    24 Zemědělství   5 P 
 
 
 



Všechny předmětové kategorie 

Cíl: 5 vědecká úroveň- získávat regionální dokumenty maximální možné úplnosti z domácí 
produkce bez ohledu na předmětové kategorie. 
Fond je budován na základě povinného výtisku regionálních vydavatelů neperiodických 
publikací, povinného výtisku periodických publikací, koupí a dary vymezených regionálních 
dokumentů a retrospektivním doplňováním regionálních dokumentů 
Pokrytí ( jazyky, země, stáří): 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující, převládá čeština 
Země: území bývalých západních Čech, území bývalého Západočeského kraje 
Chronologické období : neomezené 
Druhy dokumentů: veškeré dokumenty, které jsou předmětem regionálního povinného 
výtisku (knihy, kartografické dokumenty, hudebniny, audiokazety a CD a celostátního 
povinného výtisku (periodika). 
Dále jsou to knihy, videokazety, CDROMY, mikrokopie, získané nákupem a dary 
Vazby na další instituce a jejich informační zdroje: 
Historické a regionální fondy Knihovny Západočeského muzea v Plzni a všech regionálních 
muzeí,  Státního oblastního archivu, a Městského archivu v Plzni,  archivů regionu, Knihovny 
města Plzně a Pedagogické knihovny ZČU, regionální fond Krajské knihovny v Karlových 
Varech 
Vazba na další zdroje: 
Na příslušné sbírky s celostátním právem povinného výtisku 
 
 Regionální knihovní fond - domácí dokumenty(další exempláře)   
 GL = strategie budování fondu   
 L    = jazyk   
      1 Antropologie 3c  P 
      2 Biologické vědy 3c P 
      3 Divadlo. Film. Tanec                                                                                 3c P 
      4 Ekonomické vědy. Obchod 3c P 
      5 Filozofie a náboženství 3c P 
      6 Fyzika a příbuzně vědy 3c P 
      7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3c P 
      8 Historie a pomocné historické vědy 3c P 
      9 Hudba 3c P 
    10 Chemie. Krystalografie 3c P 
    11 Jazyk, lingvistika a literatura 3c P 
    12 Knihovnictví a informatika 3c P 
    13 Matematika 3c P 
    14 Lékařství 3c P 
    15 Politické vědy 3c P 
    16 Právo 3c P 
    17 Psychologie 3c P 
    18 Sociologie 3c P 
    19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c P 
    20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 3c P 
    21 Umění a architektura 3c P 
    22 Výchova a vzdělávání 3c P 
    23 Výpočetní technika 3c P 
    24 Zemědělství 3c P 
 
 



Regionální fond - další exempláře 

Cíl : 3c pokročilá studijní úroveň další exempláře domácích dokumentů, vymezeného 
regionálního obsahu nebo díla regionálních osobností bez ohledu na předmětovou kategorii s 
důrazem na obsahově regionální literaturu 
Pokrytí :(jazyky, země, stáří) 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující 
Země:   region bývalého Západočeského kraje a západních Čech 
Chronologické období: neomezené 
Druh dokumentů: knihy, hudebniny, kartografické materiály, audiokazety, definovaný vstup 
do domácích i dálkových regionálních elektronických zdrojů  
Vazba na další na další zdroje: oborové části sbírek Západočeského muzea, Státního 
oblastního archivu, Archivu města Plzně, Knihovny města Plzně 
Další informace: 
Získávají se kvalifikační vysokoškolské práce s regionální tématikou. 
 Nezpracovávají se drobné  propagační tisky. 
Počet doplňovaných exemplářů: 
• s regionální tématikou 2 
• neregionálního obsahu 1 
 
Regionální fond – zahraniční dokumenty 
 

Cíl: 5 vědecká úroveň – získávat významné dokumenty vydávané v zahraničí obsahově 
regionální, autobiografie a biografie významných autorit  a jejich díla, odborné sborníky z 
významných konferencí. 
Fond je budován na základě nákupu, mezinárodní výměny, dary a retrospektivním 
doplňováním. 
Pokrytí  (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: převládá němčina, dále angličtina, ruština, francouzština 
Země: německy mluvící země, Velká Británie, Francie 
Chronologické období: od roku 1801 do současnosti 
Druh dokumentů: knihy, periodika, hudebniny, zvukové dokumenty, obrazové dokumenty, 
elektronické dokumenty 
Vazba na další zdroje: oborové části sbírek Západočeského muzea, Státního oblastního 
archivu, Archivu města Plzně, regionální fond Krajské knihovny v Karlových Varech 
Další informace: rozsah doplňování sbírky bude upřesněn podle finančních možností 
knihovny 
 
 

UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNÍ FOND 

Charakteristika fondu 
Profil knihovního fondu byl od založení knihovny budován na univerzálním základě se 
zvýrazněním některých aspektů jako zohledňování technických oborů, lékařských odvětví, 
později k nim postupně přibyly i obory vyučující se na Západočeské univerzitě. 
Univerzální knihovní fond je sbírkou dokumentů domácí a zahraniční provenience. Charakter 
jednotlivých vrstev fondu nebo části fondu je podřízen dobovému kontextu a návaznému 
obsahovému, provenienčnímu a typovému vymezení. Základ fondu tvoří Knihovna 
Městského historického muzea,  konfiskované církevní a soukromé knihovny a knihovny 



plzeňských spolků a soukromé knihovny význačných regionálních osobností.   
Součástí historických fondů  jsou  staré a vzácné tisky, které obsahují 120 rukopisů, 
355 prvotisků a asi 15 000 svazků starých tisků z let 1501-1800.  
Zdrojem doplňování sbírky domácích dokumentů byl  především povinný výtisk, jeho 
předmět byl stanoven dobově platnými legislativními předpisy.Tištěné dokumenty domácí 
provenience byly doplňovány do roku 1997 v maximální úplnosti. Od roku 1998 je 
doplňována výběrově krásná literatura pro dospělé, zrušen byl nákup literatury pro děti do 
15 let a učebnic pro základní školy.  
Hlavním zdrojem získávání dokumentů od roku 1996 je nákup 
Zdrojem doplňování sbírky zahraničních  dokumentů je nákup, mezinárodní výměna 
dokumentů a dary. Doplňování je výběrové, tematicky zaměřené na společenské vědy, 
medicínu se specializací na interní medicínu, onkologii, zubní lékařství , vybrané technické 
obory se specializací na keramiku a elektrotechniku, dále na jazykovědu, literární vědu a 
kulturu. Ostatní obory a krásná literatura jsou zastoupeny  omezeně. Teritoriálně a jazykově je 
vymezeno doplňování Anglické, Německé a Rakouské knihovny Do konce roku 1993 
převažovala jako jazyk doplňovaných zahraničních dokumentů ruština. Ostatní jazyky byly 
zastoupeny minimálně.  V současné době převažují dokumenty v živých evropských jazycích  
angličtině, francouzštině a  němčině. Od roku 1993 se cizím jazykem stala také slovenština. 
Základ sbírky tvoří tištěné dokumenty (knihy, seriály a hudebniny, normy a patenty). 
V současné době k nim přibyly netradiční nosiče, elektronické zdroje, obrazové dokumenty a 
zvukové dokumenty. 
 

Hodnocení fondu 
Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku. V rámci 
jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena 
strategie budování fondu s ohledem na poslání instituce a současná akviziční politiky, která 
vychází ze strategie budování fondu, ale je transformací tohoto cíle do podmínek daných 
finančními prostředky na doplňování fondů.  
 
 Univerzální knihovní fond-1. exemplář         
 CL = současný stav fondu      
 AC = akviziční politika      
 GL = strategie budování fondu      
 L   =  jazyk      
 PC = ochrana fondu      
Číslo/ob Předmětová katagorie CL AC GL  L  PC 
       1 Antropologie 3a 3c 3c P 3 
       2 Biologické vědy 3c 3c 3c P 3 
       3 Divadlo. Film. Tanec 3a 3a 3a P 3 
       4 Ekonomické vědy  3c 3c 3c P 3 
       5 Filozofie a náboženství 3c 3c 3c P 3 
       6 Fyzika a příbuzné vědy 3c 3c 3c P 3 
       7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3a 3c 3c P 3 
       8 Historie a pomocné historické vědy 3c 3c 3c P 3 
       9 Hudba 3a 3a 3b P 3 
     10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 3a 3a 3a P 3 
     11 Jazyk, lingvistika a literatura 3c 3c 3c P 3 
     12 Knihovnictví a informatika 3c 3c 3c P 3 
     13 Matematika 3c 3c 3c P 3 
     14 Lékařství 3c 3c 3c P 3 



     15 Politické vědy 3c 3c 3c P 3 
     16 Právo 3c 3c 3c P 3 
     17 Psychologie 3a 3c 3c P 3 
     18 Sociologie 3a 3c 3c P 3 
     19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c 3c 3c P 3 
     20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 3a 3a 3a P 3 
     21 Umění a architektura. Muzeologie 3a 3a 3a P 3 
    22 Výchova a vzdělávání 3c 3c 3c P 3 
    23            Výpočetní technika 3c 3c 3c P 3 
    24 Zemědělství 2b 2b 2b P 3 
 
 

Univerzální knihovní fond – další exempláře 
 
 Univerzální knihovní fond – další exempláře      
 CL =  současný stav fondu       
 AC = akviziční politika       
 GL =  strategie budování fondu      
 L   =   jazyk       
 PC =  ochrana fondu      
Číslo/obs. Název předmětové kategorie CL AC GL L PC 
       1 Antropologie 3b 3b 3b P 3 
       2 Biologické vědy 3b 3b 3c P 3 
       3 Divadlo.Film.Tanec 0 0 0 P 3 
       4 Ekonomické vědy. Obchod 3c 3c 3c P 3 
       5 Filozofie a náboženství 3c 3c 3c P 3 
       6 Fyzika a příbuzné vědy 3c 3c 3c P 3 
       7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 0 0 0 P 3 
       8 Historie a pomocné historické vědy 3c 3c 3c P 3 
       9 Hudba 0 0 0 P 3 
     10 Chemie. Krystalografie.Mineralogické vědy  0 0 0 P 3 
     11 Jazyk, lingvistika a literature 3c 3c 3c P 3 
     12 Knihovnictví a informatika – všeobecné, ref. lit. 3a 3a 3a P 3 
     13 Matematika 3c 3c 3c P 3 
     14 Lékařství 3c 3c 3c P 3 
     15 Politické vědy 3c 3c 3c P 3 
     16 Právo 3c 3c 3c P 3 
     17 Psychologie 3a 3c 3c P 3 
     18 Sociologie 3a 3c 3c P 3 
     19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c 3c 3c P 3 
     20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 0 0 0 P 3 
     21 Umění a architektura. Muzeologie 0 0 0 P 3 
     22 Výchova a vzdělávání 3c 3c 3c P 3 
     23 Výpočetní technika 3c 3c 3c P 3 
    24 Zemědělství 0 0 0 P 3 

 

- 

 
 



Zahraniční dokumenty 
 
 Univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty      
 CL = současný stav fondu       
 AC = akviziční politika       
 GL =  strategie budování fondu       
 L   =   jazyk      
 PC =   ochrana fondu      
Číslo/obs. Název předmětové kategorie CL AC GL L PC 
     1 Antropologie, etnografie 2b 3a 3c S 3 
     2 Biologické vědy 3c 3b 3b S 3 
     3 Divadlo. Film. Tanec 2b 2b 3b S 3 
     4 Ekonomické vědy 3a 3a 3c S 3 
     5 Filozofie a náboženství 3c 3a 3a S 3 
     6 Fyzika a příbuzné vědy 3c 2b 2b S 3 
     7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3b 2b 3b S 3 
     8 Historie a pomocné historické vědy 3c 2b 3b S 3 
     9 Hudba 3a 2b 3a S 3 
     10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 2b 2b 2b S 3 
    11 Jazyk, lingvistika a literature 3c 3c 3c S 3 
    12 Knihovnictví a informatika 2b 2b 2b S 3 
    13 Lékařství 3c 3c 3c S 3 
    14 Matematika 3c 2b 3a S 3 
    15 Politické vědy 3c 2b 3a S 3 
    16 Právo 3a 3a 3c S 3 
    17 Psychologie 2b 3b 3c S 3 
    18 Sociologie 2b 3b 3c S 3 
    19 Technika, Technologie, Inženýrství 3c 3b 3c S 3 
    20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 2a 2a 2a S 3 
    21 Umění. Architektura. Muzeologie 2b 2b 2b S 3 
    22 Výchova a vzdělávání 2b 2b 3a S 3 
    23 Výpočetní technika 3c 3b 3c S 3 
    24 Zemědělství 2a 2a 2a S 3 
 
Tabulky vypovídají o poklesu  úrovně v doplňování zahraničních tištěných dokumentů 
v posledních letech v technických oborech, medicíně, přírodovědných disciplínách, 
nerovnoměrné doplňování odborné literatury a zejména periodik pouze z některých oborů 
(medicínské obory a společenské vědy, technické obory). Odběr zahraničních časopisů 
v klasické podobě byl snížen na minimum. Fond byl obohacen o několik tisíc periodik 
v elektronické formě na Internetu. 
 



 

 

 

STRATEGIE BUDOVÁNÍ FONDU 
Strategie budování fondu v jednotlivých předmětových kategoriích je přehledně vyjádřena 
tabulkou a podrobně je specifikována v dalším textu. V rámci jednotlivých předmětových 
kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování fondu 
s ohledem na poslání instituce a současné akviziční politiky, která vychází ze strategie 
budování fondu, a je transformací tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky 
na doplňování fondů. 
Domácí dokumenty – 1. exemplář 
 
Tabulka: 
 

 Univerzální knihovní fond – 1. exemplář   
 GL = strategie budování fondu   
   L =  jazyk   

Číslo Název předmětové kategorie GL P 
1 Antropologie 3c P 
2 Biologické vědy 3c P 
3 Divadlo. Film. Tanec 3a P 
4 Ekonomické vědy 3c P 
5 Filozofie. Náboženství 3c P 
6 Fyzika a příbuzné vědy 3c P 
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 3c P 
8 Historie a pomocné historické vědy 3c P 
9 Hudba 3b P 
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 2b P 
11 Jazyk, lingvistika a literature 3c P 
12 Knihovnictví a informatika  3c P 
13 Matematika 3c P 
14 Lékařství 3c P 
15 Politické vědy 3c P 
16 Právo 3c P 
17 Psychologie 3c P 
18 Sociologie 3c P 
19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c P 
20 Tělesná výchova a sport 3a P 
21 Umění a architektura 3a P 
22 Výchova a vzdělávání 3c P 
23 Výpočetní technika 3c P 
24 Zemědělství 2b P 

 

 

 



Předmětová kategorie: 

1. ANTROPOLOGIE 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - tvorba základní části fondu obsahující domácí dokumenty (důležité 
tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým 
zdrojům) nutným pro bakalářské a magisterské studium a  realizaci speciálních požadavků ostatních 
uživatelů  
Pokrytí (jazyky, země, stáří): 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující 
Země: Česká republika  
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801  
Druhy dokumentů: knihy, seriály, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty, audiovizuální 
dokumenty, dálkové  i místní elektronické zdroje 
Vazba na další instituce:  
Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru ( zejména k oboru historie, filozofie a náboženství, sociologii, 
jazyk, lingvistika a literatura, umění a architektura, hudba, divadlo,  v některých aspektech kultury a 
způsobu života národů, národnostních a etnických skupin. 
Okruh uživatelů: studenti Právnické fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií ZČU v 
Plzni a studenti a vyučující humanitních fakult mimo region, odborní pracovníci muzeí a další 
uživatelé bez bližšího určení. 
Vazba na další zdroje: 
Pedagogická knihovna, Právnická knihovna ZČU, Knihovna Západočeského muzea, Národní 
knihovna ČR v Praze, Knihovna Nároeního muzea v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

2. BIOLOGICK Ě VĚDY 

Cíl 3c pokročilá studijní úroveň - tvorba základní části fondu obsahující důležité odborné tištěné 
zdroje a rozsáhlý přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným 
pro bakalářské a magisterské studium a   další specializované zájmy uživatelů. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří): 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující 
Země: Česká republika  
Chronologické období:  díla od roku  1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické dokumenty, smíšené dokumenty, kartografické 
dokumenty, audiovizuální dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží uživatelům, kteří se primárně /studenti 
Pedagogické fakulty ZČU/ nebo doplňkově , lékařství (studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni, geografie), studentům zemědělství, ekologie , geografie mimo region a dalším blíže 
nespecifikovaným uživatelům. 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušné sbírky  nebo jejich části - fondy Knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 
Pedagogické knihovny ZČU, Knihovna Západočeského muzea 
Ústřední lékařská knihovna, Národní knihovna ČR v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

3. DIVADLO. FILM. TANEC 



Cíl: 3a základní studijní úroveň - tvorba základní části fondu obsahující tištěné a zdroje a definovaný 
přístup k elektronickým zdrojům) nezbytných pro systematické specializované studium oboru 
(bakalářská a nižší úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: při  splnění stanovených kritérií není důležité 
Země : Česká republika 
Chronologické období: díla od roku vydání 1801  
Druhy dokumentů: knihy, seriály, divadelní programy, elektronické zdroje, smíšené dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové nebo mezioborové uživatelské vazby - fondy složí uživatelům, kteří se primárně (studenti 
konzervatoře) nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru ( k oboru antropologie, hudba, historie, 
literatura, architektura, filozofie, náboženství, psychologie, sociologie) zabývající se  studiem, tvorbou 
a provozováním divadelního, filmového a tanečního umění. 
Okruh uživatelů: studenti a vyučující Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních věd ZČU, studenti 
Konzervatoře Plzeň, odborní pracovníci muzeí a pracovníci divadel v regionu a nespecifikovaný okruh 
uživatelů mimo region. 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušné části sbírek Pedagogické knihovny ZČU, Knihovny divadla J.K. Tyla, Knihovny 
Konzervatoře Plzeň, Knihovny Divadelního ústavu, Národní knihovny ČR  
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

4. EKONOMICKÉ V ĚDY 

Cíl: 3c pokročilá studijní  úroveň - tvorba části fondu obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutné pro bakakářské 
a magisterské studium a specializované zájmy uživatelů. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není důležité 
Země: Česká republika (tj. geografické území dnešní ČR) 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, smíšené dokumenty, kartografické dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové i mezioborové uživatelské vazby- fondy slouží uživatelům, kteří, kteří se primárně (studenti 
Ekonomické fakulty ZČU v Plzni a Chebu) nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru, jako je právo, 
politické vědy, sociologie, technika, inženýrství, lékařství, psychologie, geografie, ekologie a 
informační technologie, řízením  jednotlivých odvětví a organizací podniků a organizací v regionu i 
mimo region. 
Okruh uživatelů: studenti a vyučující Ekonomické  a Právnické fakulty, Fakulty informačních 
technologií  ZČU a další nespecifikovaný okruh uživatelů 
Vazba na další zdroje:  
Oborové sbírky Právnické knihovny a části sbírek Technicko-ekonomické knihovny ZČU a Právnické 
knihovny ZČU a Knihovny Ekonomické fakulty  ZČU v Chebu, Národní knihovny ČR v Praze, 
Knihovny Vysoké školy ekonomické 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

5. FILOZOFIE A NÁBOŽENSTVÍ 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň pro filozofii - tvorba části fondu obsahující důležité tištěné zdroje a 
rozsáhlý přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným pro magisterské 
a bakalářské studium a specializované zájmy uživatelů.. 
Cíl: 3b střední studijní úroveň pro náboženství pro bakalářské studium a specializované zájmy 



uživatelů 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není důležité 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801  
Druhy dokumentů: knihy, seriály,vlastní a elektronické dálkové  zdroje, mikrodokumenty, smíšené 
dokumenty 
Vazba na další instituce:  
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem, kteří se primárně nebo doplňkově 
k jinému hlavnímu oboru nebo v kombinaci s jiným oborem (antropologie, historie,sociologie, jazyk, 
lingvistika, literatura, umění, právo, politické vědy, některá odvětví přírodních věd (lékařství, 
geografie) se zabývají studiem dějin filosofie,  filozofických teorií a systémů, studiem dějin 
náboženství a teologie v regionu i mimo region. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Právnické fakulty,  Pedagogické fakulty ZČU a  Fakulty 
humanitních věd ZČU, Lékařská fakulty Univerzity Karlovy a další nespecifikovaný okruh uživatelů  
regionu i mimo region 
Vazba na další zdroje : 
Oborově příslušné části sbírek Technicko-ekonomické knihovny, Právnické knihovny, Pedagogické 
knihovny  ZČU a Knihovny města Plzně, Národní knihovny ČR, 
knihovny teologických fakult UK 
Další informace: 
Nedoplňují se  vysokoškolské kvalifikační práce 
V plném rozsahu jsou akceptovány  předmětové kategorie  filozofie, náboženství je akceptováno 
z hlediska souvislosti s ostatními obory   
 

6. FYZIKA A P ŘÍBUZNÉ VĚDY 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - tvorba části fondu  obsahující důležité tištěné zdroje  a jiné zdroje a 
definovaný přístup k rozsáhlým vlastním, nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným 
pro bakalářské a  magisterské studium. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země:  Česká republika 
Chronologické období: Díla vydaná od roku 1801  
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, smíšené dokumenty,  audiovizuální 
dokumenty 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru (matematika, geografie, geologie a vědy o zemi, chemie, 
biologie, v některých aspektech technika a technologie) zabývají studiem teoretické, experimentální a 
aplikované fyziky a  příbuzných věd - astronomie, astrofyzika, geodézie a metrologie v regionu i 
mimo region 
Okruh uživatelů -  studenti Pedagogické fakulty ZČU, Fakulty aplikovaných věd ZČU, 
studenti přírodovědeckých fakult mimo region, ústavy Akademie věd a další nespecifikovaný okruh 
uživatelů 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušné sbírky Pedagogické fakulty ZČU a Technicko-ekonomické knihovny ZČU, Státní 
technické knihovny v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

7. HISTORIE A POMOCNÉ HISTORICKÉ V ĚDY 

Cíl:3c Pokročilá studijní úroveň - tvorba části fondu důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup 



k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutných pro bakalářské a 
magisterské studium a speciálním požadavkům uživatelů. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801  
Druhy dokumentů:knihy, seriály, vlastní a vzdálené elektronické zdroje, mikrodokumenty, smíšené 
dokumenty, kartografické dokumenty, audiovizuální dokumenty 
Vazba na ostatní instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru (zejména antropologie, divadlo, film, tanec, filozofie a 
náboženství, hudba, jazyk, lingvistika  literatura, právo, politika, geografie, psychologie, sociologie, 
umění a architektura, v některých aspektech přírodní vědy, technika, ekonomie, zemědělství, obory 
zabývající se dějinami lidských činností. 
Okruh uživatelů: studenti a vyučující Pedagogické fakulty ZČU, Právnické fakulty, Ekonomické 
fakulty, Fakulty humanitních studií ZČU, pracovníci muzeí a archivů v regionu i mimo region a další 
nespecifikovaný okruh uživatelů 
 
Vazba na další zdroje: 
Oborové sbírky muzeí a archivů,  části sbírek Pedagogické knihovny, Právnické knihovny, Technicko-
ekonomické knihovny   ZČU a Knihovny města Plzně, Národní knihovny ČR v Praze 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce,   
 

8. HUDBA 

Cíl: 3a základní studijní úroveň - obsahuje důležité tištěné zdroje a definovaný rozsáhlý přístup k  
vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, nutných pro  vyšší odborné, bakalářské a 
magisterské studium 
Pokrytí: (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není důležité 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla  vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, hudebniny (zpěvníky, notové materiály a partitury) , audiovizuální 
dokumenty , vlastní i vzdálené elektronické zdroje 
Vazba na další instituce: 
Oborové i mezioborové uživatelské vazby - fond slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru, zejména k oboru antropologie, historie, divadlo, film, tanec, 
hudební teorie, muzikologie, hudebních forem a dějinami hudby, studiem nebo provozováním a 
tvorbou jednotlivých druhů hudby a hudbou pro jednotlivé nástroje. 
Okruh uživatelů - zejména studenti a učitelé Pedagogické fakulty, Fakulty humanitních studií ZČU a 
Konzervatoře Plzeň a další nespecifikovaný okruh uživatelů z regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušná sbírka Konzervatoře Plzeň a části sbírek Pedagogické knihovny ZČU, Národní 
knihovna ČR v Praze  
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

9. CHEMIE. KRYSTALOGRAFIE. MINERALOGICKÉ V ĚDY 

Cíl: 2b základní studijní úroveň - poskytuje systematické informace o oboru se základními 
informacemi oboru  nutných pro studium na bakalářské úrovni. 
Pokrytí (jazyk, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 



Země: Česká republika 
Chronologické období: Díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje,  
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému  hlavnímu oboru (matematika, geografie, geologie, biologie, lékařství, se zabývají  
studiem teoretické, experimentální a aplikované chemie, krystalografie a mineralogie. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Pedagogické fakulty ZČU, Fakulty aplikovaných věd ZČU, 
Lékařská fakulty Univerzity Karlovy a další nespecifikovaní uživatelé regionu i mimo region 
Vazba na další zdroje: 
Knihovna Pedagogické fakulty, Technicko-ekonomická knihovna ZČU, Knihovna Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, Národní knihovna ČR, Knihovna VŠCHT 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské  kvalifikační práce, drobné tisky 
 
 
 
 

10.  JAZYK, LINGVISTIKA A LITERATURA 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - tvorba části fondu obsahující důležité  tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nutným 
pro bakalářské a magisterské studium 
Pokrytí (jazyky, země, stáří): 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období:  díla od roku 1801  
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty, vlastní a dálkové 
elektronické zdroje 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží uživatelům, kteří se primárně věnují studiu 
českého jazyka a cizím jazykům, literatuře a reáliím (angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
italština, z mrtvých jazyků latina) a vazbám s jinými vědními obory nebo doplňkově k jinému 
hlavnímu oboru (antropologie, divadlo, film, filozofie, náboženství, historie, hudba, matematika, 
psychologie, sociologie),  
Okruh uživatelů: studenti a vyučující  Pedagogické fakulty ZČU, Katedry jazyků ZČU, Fakulta 
humanitních studií ZČU, Knihovny města Plzně, Knihovny Západočeského muzea. 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce, komerční tisky, firemní tisky 
Dětská literatura: se nedoplňuje 
Beletrie pro dospělé: je doplňována výběrově, pouze 1. vydání původní české beletrie  
 

11.  KNIHOVNICTVÍ A INFORMATIKA 

Cíl: 3c Pokročilá studijní úroveň - tvorba části fondu obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům nutným  
pro bakalářské a magisterské studium. 
Pokrytí : (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: nejsou rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje 
Vazba na další instituce: 



Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru (teorie a aplikací informací, informačních systémů, pořádání, 
uchovávání  informačních systémů ve všech oborech). 
Okruh uživatelů: studenti a vyučující středních škol a ZČU a další nespecifikovaný okruh uživatelů 
regionu i mimo region 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušná část sbírky Univerzitní knihovny ZČU v Plzni, Národní knihovny ČR 
Další informace: 
Vysokoškolské kvalifikační práce jsou získávány jako dary  
 

12.  MATEMATIKA 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - tvorba části fondu obsahující důležité tištěné dokumenty a 
definovaný přístup do vlastních a nebo k vzdáleně přístupným zdrojům nutným pro bakalářské a 
magisterské studium 
Pokrytí jazyky: (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, periodika,  elektronické zdroje 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně jako 
učitelský obor  nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (ekonomie, fyzika, geografie, filozofie, 
lingvistika, psychologie, sociologie, technika, technologie, informatika a výpočetní technika) 
zabývající se studiem teoretické a aplikované matematiky. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Pedagogické fakulty, Fakulty aplikovaných věd , Ekonomické 
fakulty, Fakulty humanitních studií ZČU, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a další  
nespecifikovaní uživatelé v regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušné části sbírek  Pedagogické knihovny, Technicko-ekonomické knihovny ZČU a 
Knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Státní technické knihovny 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce, nedoplňují se vzdálené elektronické zdroje 
 

13.  LÉKA ŘSTVÍ 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň tvorba základní části fondu významných tištěných zdrojů a 
definovaný přístup k vzdáleně přístupným zdrojům, dostačující pro bakalářské a magisterské a 
doktorandské studium vybraných oborů lékařství. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fond slouží uživatelům, kteří se zabývají studiem i 
praktickou aplikací všech odvětví medicíny, se specializací na interní medicínu, zubní lékařství, 
onkologii. Prolíná se s obory chemie, fyziky, lékařské chemie, výpočetní techniky, matematiky, 
psychologie, psychiatrie 
Vazba na další zdroje: 
Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Národní lékařská knihovna v Praze 
Další informace:  
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce, drobné a firemní tisky 



 

14.  POLITICKÉ V ĚDY 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - tvorba základní  části fondu obsahující důležité tištěné a jiné zdroje 
a definovaný přístup k vlastním a vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům pro bakalářské, 
magisterské a doktorandské studium 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické dokumenty, kartografické dokumenty, audiovizuální 
dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově  k jinému hlavnímu oboru (ekonomické vědy a obchod, historie, filozofie, právo, 
sociologie, v některých aspektech přírodní vědy ekologie a ochrana životního prostředí, technika, 
technologie, kultura, školství, zdravotnictví), zabývají se studiem politických systémů a teorií, 
politikou a politologií, vnitropolitickým vývojem, jednotlivých zemí  a států, otázkami veřejné správy. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Ekonomické fakulty, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta a  
Fakulta humanitních studií ZČU, představitelé státní správy, odborní pracovníci muzeí a archivů a 
blíže nespecifikovaný okruh uživatelů regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušné sbírky a části sbírek Právnické knihovny, Pedagogické knihovny, Technicko-
ekonomické knihovny ZČU a Knihovny Západočeského muzea, Národní knihovny ČR v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vědecké kvalifikační vysokoškolské práce, drobné a komerční tisky 
 

15.  PRÁVO 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - fondy obsahují důležité tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k 
vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro systematické komplexní 
studium oboru (bakalářské a magisterské studium a specializované potřeby uživatelů regionu i mimo 
region) 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1800 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, elektronické dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové o mezioborové vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k 
jiným hlavním oborům, zejména k oboru ekonomické vědy a obchod, filozofie a náboženství, historie, 
politické vědy, sociologie, psychologie, přírodní vědy, ekologie a ochrana životného prostředí) 
zabývají studiem právních systémů jednotlivých druhů práva, soudnictvím a zákonodárstvím se 
specializací na správní právo, občanské právo a mezinárodní právo 
Okruh uživatelů -  Studenti a vyučující Právnické fakulty, Fakulty humanitních studií a Ekonomické 
fakulty ZČU, pracovníci státní správy a řídící pracovníci na všech úrovních 
Vazba na další zdroje: 
Oborové sbírky a části sbírek Právnické knihovny  a Technicko-ekonomické knihovny ZČU, Národní 
knihovny ČR v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce, drobné a komerční tisky 
 



16.  PSYCHOLOGIE 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - fondy obsahují tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup a 
definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro 
komplexní studium oboru (bakalářská a magisterská úroveň nebo specializované potřeby uživatelů). 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující 
Země:  Česká republika 
Chronologické období : díla vydaná od roku1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, audiovizuální záznamy 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru, zejména k oboru biologické vědy, filozofie, antropologie, 
pedagogika, lékařství, ekonomie,  právo, tělesná výchova a sport zabývají teorií psychologických jevů 
s praktickými aplikacemi 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Pedagogické fakulty, Právnické fakulty  Ekonomické fakulty 
ZČU a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, řídící pracovníci, personální pracovníci, specializovaná 
psychologická pracoviště a další blíže nespecifikovaný okruh uživatelů v regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje: 
Oborově příslušné části sbírek, zejména Pedagogické knihovny, Ekonomické knihovny, Právnické 
knihovny  ZČU, Knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 
Ústřední lékařská knihovna v Praze, Národní knihovna ČR v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce  
 

17.  SOCIOLOGIE 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň  - fondy obsahující tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k 
vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům), nutných pro bakalářské a magisterské 
studium a specializované potřeby ostatních uživatelů. 
Pokrytí:(jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, periodika, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému oboru (antropologie, historie, filozofie, náboženství, jazyk, lingvistika a literatura, 
psychologie, lékařství, právo, ekonomie, umění) zabývají studiem struktury a fungování společnosti, 
studiem společenských vztahů společenských jevů a procesů. Je to výrazně interdisciplinární obor. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Pedagogická fakulty, Fakulty humanitních věd, Právnické 
fakulty, Ekonomické fakulty ZČU, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pracovníci speciálních 
pracovišť a další blíže nespecifikovaní uživatelé z regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje: Technicko-ekonomická knihovna, Pedagogická knihovna, Právnická knihovna 
ZČU a Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Národní knihovna ČR v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce a drobné komerční tisky 
 

18.  TECHNIKA. TECHNOLOGIE. INŽENÝRSTVÍ 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - fondy obsahují domácí tištěné a jiné zdroje a definovaný přístup k 
vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým  zdrojům nezbytných pro systematické komplexní 
studium (magisterská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 



Jazyky:není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období:díla od roku vydání 1801 
Druhy dokumentů: knihy, periodika,české normy,české patenty, elektronické zdroje 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové vazby - fondy slouží uživatelům, kteří se zabývají primárně studiem 
technologií a inženýrstvím a výrobou elektrotechniky, keramiky, výpočetní techniky, energetickým 
strojírenstvím a organizací a řízením průmyslu, vývojovýcm a výzkumným pracovníkům a 
patentovým rešeršérům 
Okruh uživatelů  - studenti a vyučující technických fakult ZČU a technických fakult mimo region, 
řídící a vývojové pracovníci, manažéři závodů v regionu i mimo region 
Vazba na další zdroje: Technicko-ekonomická knihovna ZČU,   Státní technická knihovna v Praze 
Nedoplňují se vědecká a vysokoškolské kvalifikační práce, drobné komerční tisky 
 

19.  TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT. REKREACE 

Cíl: 3b střední studijní úroveň - tvorba základní části fondu obsahující tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro 
systematické specializované studium oboru (bakalářská a magisterská úroveň) a specializované 
potřeby ostatních uživatelů 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, periodika, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží těm uživatelům, kteří na vyšší 
vysokoškolské úrovni buď jako hlavní obor nebo doplňkově k jinému oboru (lékařství, psychologie, 
sociologie, pedagogika) se zabývají studiem tělesné výchovy a sportu. 
Okruh uživatelů: studenti a vyučující  Pedagogické fakulty ZČU, Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy, trenéři a řídící pracovníci ve sportu a další nespecifikovaný okruh uživatelů regionu i mimo 
region. 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 

20.  UMĚNÍ A ARCHITEKTURA 

Cíl: 3a základní studijní úroveň - tvorba základní části fondu  obsahující tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro 
systematické studium oboru (bakalářská úroveň nebo specializované potřeby ostatních uživatelů) 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, periodika, vlastní i dálkové elektronické dokumenty, audiovizuální 
dokumenty, kartografické dokumenty 
Vazba na další instituce:Oborové a mezioborové uživatelské vztahy - fondy slouží uživatelům, kteří se 
primárně  nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru (antropologie, historie, filozofie, sociologie, 
literatura, geografie, přírodní vědy, ekologie, ochrana životního prostředí, zemědělství, plánování 
krajiny, parky, zahrady, ostatní druhy umění, v některých aspektech technika a technologie, ekonomie) 
zabývají studiem teorie umění, muzeologií, uměleckými a architektonickými památkami, územním a 
regionálním plánování a tvorbou krajiny, architekturou výtvarným uměním, uměleckými řemesly, 
fotografii. 



Okruh uživatelů -  Pedagogické fakulta, Humanitní fakulta ZČU, odborní pracovníci muzeí a archivů, 
pracovníci zabývající se ochranou přírody, životním prostředím a další nespecifikovaný okruh 
uživatelů. 
Vazba na další zdroje: oborově příslušné sbírky nebo části sbírek Pedagogické knihovny,  
Technicko-ekonomické knihovny ZČU , Knihovny Západočeského muzea, Národní knihovny ČR v 
Praze 
Další informace:  
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce, drobné propagační tisky 
 

21.  VÝCHOVA A VZD ĚLÁVÁNÍ 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň tvorba  základní části fondu obsahující důležité tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům 
nezbytných pro systematické  komplexní studium  oboru (bakalářské, magisterské) nebo 
specializované potřeby ostatních uživatelů. 
Pokrytí ( jazyky, země, stáří) 
Jazyky: při splnění stanovených kritérií není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo 
doplňkově k jinému hlavnímu oboru (pedagogika, psychologie, sociologie, kulturologie) zabývají 
studiem výchovně-vzdělávacích procesů. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující  Pedagogické fakulty,  Humanitní fakulty ZČU, Lékařská 
fakulta Univerzity Karlovy, pracovníci specializovaných pracovišť a další blíže nespecifikovaný okruh 
uživatelů  regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje:  
Oborově příslušné sbírky nebo části sbírek Pedagogické knihovny, Technicko-ekonomické knihovny, 
Právnické knihovny ZČU, Národní knihovna ČR v Praze, 
Ústav školských informací 
Další informace: 
Nedoplňují  se vysokoškolské kvalifikační práce, vzdálené síťové programy 
 

22.  VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň - fondy obsahují důležité tištěné zdroje a definovaný přístup k 
vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům) nezbytných pro systematické komplexní 
studium oboru na magisterské úrovni nebo specializované potřeby uživatelů. 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky:není rozhodující 
Země:Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, vlastní a vzdálené elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se primárně nebo doplňkově k 
jinému hlavnímu oboru zabývají studiem informačních systémů a technologií, elektrotechniky, 
elektroniky,  a praktickou aplikací znalostí.Má souvislost se všemi obory lidské činnosti. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Pedagogické fakulty a technických fakult ZČU, Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a další nespecifikovaný okruh uživatelů 
Vazba na jiné zdroje: 
Oborově příslušné sbírky nebo části sbírek Technicko-ekonomické knihovny a Pedagogické knihovny 
ZČU, Státní technické knihovny v Praze 



 
 

23.  ZEMĚDĚLSTVÍ 

Cíl: 3a základní studijní úroveň - základní studijní úroveň - fondy obsahují tištěné a jiné zdroje a 
definovaný přístup k vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, které jsou nezbytné 
pro systematické primární studium oboru (bakalářská úroveň a specializované požadavky uživatelů) 
Pokrytí (jazyky, země, stáří): 
Jazyky: není rozhodující 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: knihy, seriály, elektronické zdroje, kartografické dokumenty 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží uživatelům na nižší úrovni vysokoškolského 
studia, kteří se  primárně nebo doplňkově k jinému hlavnímu oboru zabývají  studiem ekonomie, 
ekologie, biologie, chemie, zahradnictví, zahradní architektura, včetně praktické aplikace znalostí. 
Okruh uživatelů - studenti a vyučující Pedagogické fakulty ZČU, Zemědělské fakulty Jihočeské 
univerzity v Č. Budějovicích 
Vazba na jiné zdroje: 
Knihovna Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, Knihovna Zemědělské univerzity v Praze 
Další informace: 
Nedoplňují se vysokoškolské kvalifikační práce 
 
 
Univerzální knihovní fond 
 
Tabulka: 
 

 Univerzální knihovní fond - domácí dokumentyB(další 
exempláře) 

  

 GL =  strategie budování fondu   
 L   =   jazyk   

Číslo/obs. Název předmětové kategorie GL L 
1 Antropologie 3b P 
2 Biologické vědy 3c P 
3 Divadlo. Film. Tanec 0 - 
4 Ekonomické vědy 3c P 
5 Filozofie a náboženství 3c P 
6 Fyzika a příbuzné vědy 3c P 
7 Geografie. Geologie. Vědy o zemi 0 P 
8 Historie a pomocné historické vědy 3c P 
9 Hudba 0 - 
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 0 - 
11 Jazyk, lingvistika. Literatura 3c P 
12 Knihovnictví a informatika 3c P 
13 Matematika 3c P 
14 Lékařství 3c P 
15 Politické vědy 3c P 
16 Právo 3c P 
17 Psychologie 3c P 
18 Sociologie 3c P 
19 Technika. Technologie 3c P 



20 Tělesná výchova a sport 0 - 
21 Umění a architektura 0 - 
22 Výchova a vzdělávání 3c P 
23 Výpočetní technika 3c P 
24 Zemědělství 0 - 

 
 

Domácí dokumenty B (další exempláře) 
 
Cíl: 3c pokročilá studijní úroveň u všech oborů vyučujících se na Západočeské univerzitě a tradičních 
výrobních oborů: keramika, pivovarnictví , elektrotechnika, výpočetní technika, metrologie, 
standardizace a některých odvětví medicíny zubní lékařství, interní medicína, onkologie, oborové 
encyklopedie malého a středního rozsahu, jazykové slovníky 
Fond je budován  koupí od vydavatelů, distributorů a knihkupců na základě informací získaných 
prostřednictvím nabídkové povinnosti, koupí od soukromých osob, darem od soukromých a 
právnických osob na základě retrospektivního doplňování prvních exemplářů chybějících 
bohemikálních titulů. 
 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: český jazyk 
Země: Česká republika 
Chronologické období: díla vydaná od roku 1801 
Druhy dokumentů: významné monografie, sborníky, vybrané deníky, odborná periodika 
Vazba na další instituce: Univerzitní knihovna , Pedagogická knihovna, Právnická knihovna ZČU, 
Technicko-ekonomická knihovna ZČU, Knihovna Lékařské fakulty, Knihovna Západočeského muzea, 
 
Další informace: 
Počet doplňovaných exemplářů: 1-3 
Ostatní obory jsou doplňovány dalšími exempláři podle požadavků uživatelů 
 

Zahraniční dokumenty 
Tabulka 

 Univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty   
 GL = strategie budování fondu   
 L =   jazyk   

Číslo/obs. Název předmětové katagorie                                                            L GL 
1 Antropologie                                                                                3c S 
2 Biologické vědy 3c S 
3 Divadlo. Film. Tanec 3a S 
4 Ekonomické vědy 3c S 
5 Filozofie a náboženství 3a S 
6 Fyzika a příbuzné vědy 3a S 
7 Geografie, geologie. Vědy o zemi 3a S 
8 Historie a pomocné historické vědy 3b S 
9 Hudba 3a S 
10 Chemie. Krystalografie 2b S 
11 Jazyk, lingvistika a literatura 3c S 
12 Knihovnictví a informatika 3a S 
13 Lékařství 3c S 
14 Matematika 3a S 
15 Politické vědy 3a S 



16 Právo 3c S 
17 Psychologie 3c S 
18 Sociologie 3b S 
19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c S 
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace 2b S 
21 Umění. Architektura. Muzeologie 2b S 
22 Výchova a vzdělávání 3c S 
23 Výpočetní technika 3c S 
24 Zemědělství 2b S 

 
Zahraniční dokumenty: 
 
Cíl: 3a-3c studijní úrovně fondy obsahující  tištěné dokumenty a přístup do zahraničních 
elektronických zdrojů nutných pro různé stupně přípravy na (státní a zahraniční zkoušky z jazyků, 
bakalářské a magisterské zkoušky. Dokumenty jsou získávány  nákupem, dary od zahraničních 
kulturních institucí a mezinárodní výměnou dokumentů 
Pokrytí (jazyky, země, stáří) 
Jazyky: doplňují se díla v jazyce originálu, nebo jazyce originálního vydání, angličtina, němčina, 
francouzština, italština, španělština, slovenština, okrajově ruština, ukrajinština a polština. 
Země: Velká Británie, USA, Německo,Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Rusko, Ukrajina, od roku 
1993 Slovensko  
Chronologické  období: převažuje produkce vydaná po roce 1990, tituly získané darem, nebo 
mezinárodní výměnou z oboru historie, filosofie, dějin, umění jsou doplňovány i starší. 
Druhy dokumentů: knihy, periodika v klasické i elektronické podobě, zvukové dokumenty, 
kartografické dokumenty, videokazety 
Vazba na další instituce: 
Oborové a mezioborové uživatelské vazby - fondy slouží všem uživatelům, kteří se zabývají studiem  
cizích jazyků jako hlavního oboru na všech úrovních, studujícím medicíny, lékařské chemie,  
technickým oborů, jako keramika, pivovarnictví, historie,  politických věd, práva, problematiky 
životního prostředí, umění a dalších. 
Okruh uživatelů - studující a vyučující na Pedagogické fakultě ZČU, studenti a vyučující jazyků na 
středních školách, jazykových školách,  připravující se na různé stupně zkoušek, studující a vyučující 
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, lékaři, výzkumní a vývojoví pracovníci v keramickém a 
potravinovém průmyslu, zejména zabývající se technologií výroby, akademické ústavy a 
nespecifikovaný okruh uživatelů místa i regionu.. 
Vazba na další zdroje: 
Univerzitní knihovna a všechny fakultní knihovny ZČU a Knihovna Lékařské fakulty  Univerzity 
Karlovy 
Další informace: 
Typy doplňovaných dokumentů: 
 všeobecné a oborové zahraniční encyklopedie 
slovenská encyklopedická a odborná literatura a periodika 
reálie anglicky, německy a francouzsky  italsky a španělsky mluvících zemí 
zahraniční periodika v klasické podobě  
zahraniční periodika v elektronické podobě na Internetu: 
zvukové dokumenty 
elektronické dokumenty 
audiovizuální dokumenty 
 
 
 
 



STUDIJNÍ FOND 

Charakteristika 
Studijní fond je sbírkou domácí a zahraniční učebnicové literatury. Je doplňován v maximální úplnosti 
se zaměřením na obory vyučující se na Západočeské univerzitě v Plzni a Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Plzni. 
V maximální úplnosti je  to studijní literatura Západočeské univerzity v Plzni Masarykovy univerzity 
v Brně, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysokého učení technického v Brně, 
Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Studijní fond postihující střední a vyšší odborné znalosti je doplňován v maximální úplnosti. Je to 
učebnicová literatura pro  vyšší odborné školy,  gymnázia, střední odborné školy, učební obory 
s maturitou a odborná učiliště   
 

Hodnocení fondů 
Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku. V rámci 
jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie 
budování fondu s ohledem na poslání instituce, ale i současná akviziční politika, která vychází ze 
strategie budování fondů, je ale převedením tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky 
na doplňování fondů 
 

  Studijní fond     
  CL = současný stav fondu      
  AC = akviziční politika      
  GL = strategie budování fondu     
  L = jazyk     

Číslo/obs.  Název předmětové kategorie CL AC GL L 
1  Antropologie 2a 3c 3c P 
2  Biologické vědy 3c 3c 3c P 
3  Divadlo,film, tanec 2a 3a 3a P 
4  Ekonomické vědy 3c 3c 3c P 
5  Filozofie a náboženství 3c 3c 3c P 
6  Fyzika a příbuzné vědy 3c 3c 3c P 
7  Geografie, Geologie, Vědy o zemi 3a 3a 3a P 
8  Historie a pomocné historické vědy 3c 3c 3c P 
9  Hudba 3b 3b 3b P 
10  Chemie, krystalografie 3a 3a 3a P 
11  Jazyk, lingvistika a literatura 3c 3c 3c P 
12  Knihovnictví a informatika 3c 3c 3c P 
13  Matematika 3c 3c 3c P 
14  Lékařství 3c 3c 3c P 
15  Politické vědy 3c 3c 3c P 
16  Právo 3a 3c 3c P 
17  Psychologie 3a 3c 3c P 
18  Sociologie 3a 3c 3c P 
19  Technika. Technologie, Inženýrství 3c 3c 3c P 
20  Tělesná výchova a sport. Rekreace 3a 3a 3a P 
21  Umění a architektura 3a 3a 3a P 
22  Výchova a vzdělávání 3c 3c 3c P 
23  Výpočetní technika 3c 3c 3c P 
24  Zemědělství 3a 3a 3a P 



 

Strategie budování fondu 
Strategie budování fondu jednotlivých kategoriích. je vyjádřena tabulkou. 
 

 Studijní fond   
 GL = strategie budování fondu    
 L = jazyk   

Číslo/obs. Název předmětové kategorie   
1 Antropologie 3c P 
2 Biologické vědy 3c P 
3 Divadlo. Film. Tanec 3a P 
4 Ekonomické vědy 3c P 
5 Filozofie a náboženství 3c P 
6 Fyzika a příbuzné vědy 3c P 
7 Geografie. Geologie 3a P 
8 Historie a pomocné historické vědy 3c P 
9 Hudba 3a P 
10 Chemie. Kartografie. Mineralogické vědy 3a P 
11 Jazyk. Lingvistika a literatura 3c P 
12 Knihovnictví a informatika  3c P 
13 Lékařství 3c P 
14 Matematika 3c P 
15 Politické vědy 3c P 
16 Právo 3c P 
17 Psychologie 3c P 
18 Sociologie 3a P 
19 Technika. Technologie. Inženýrství 3c P 
20 Tělesná výchova a sport 3a P 
21 Umění a architektura 3a P 
22 Výchova a vzdělávání 3c P 
23 Výpočetní technika 3c P 
24 Zemědělství 3a P 

 
 

Studijní fond 
 
Cíl: 3a - 3c studijní úroveň 
 
Pokrytí (jazyky, země vydání, stáří) 
Jazyky: čeština, angličtina, němčina, francouzština 
Země: Česká republika, Velká Británie, Německo, Francie 
Stáří: od roku 1990, retrospektivně se doplňuje výjimečně 
Druhy dokumentů: knihy, skripta, audiokazety, CDROMY,  
Vazba na další instituce: slouží uživatelům  jednotlivých studijních oborů ZČU, a vyšších odborných 
škol, jazykových škol, středních škol, účastníkům postgraduálního studia v regionu i mimo region. 
Vazba na další zdroje: 
Sbírky nebo části sbírek Technicko-ekonomické knihovny,Pedagogické knihovny, Právnické 
knihovny ZČU, Knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Knihovny města Plzně 
Další informace: 
Doplňované dokumenty: 



• skripta  vydávaná ZČU   6 exemplářů 
• skripta vydávaná LF UK 2 exempláře 
• skripta vydávaná mimoplzeňskými vysokými školami k výuce oborů na ZČU 2-3 exempláře 
• celostátní vysokoškolské učebnice z profilových oborů 2-3 exempláře 
• skripta vybraných vysokých škol v 1 exempláři 
• jazykové, výkladové slovníky ze všech oborů středního rozsahu 2 exempláře 
• výkladová díla, kompilace 2 exempláře 
• originální jazykové učebnice vydané v zahraničí 1 - 3 exempláře  
• jazykové učebnice české provenience 1 - 3 exempláře 
• audiovizuální dokumenty a elektronické zdroje k výuce jazyků 1 exemplář 
 
 
Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 1. 2004. 
 
 
 

 
 
PhDr. Jaroslav Vyčichlo 

ředitel 

Příloha ke směrnici ředitele SVK PK č.  20/2003 

METODA KONSPEKTU 
• Základní informace  
• Kódy úrovně fondů 
• Kódy jazyků 
• Indikátory ochrany fondu 

Základní informace 
Umožňuje souborný popis (charakteristiku) fondu určité knihovny (skupiny knihoven) bez 
podrobných bibliografických informací. 
Umožňuje komunikaci o fondech a jejich porovnávání, poskytuje jednotný a srovnatelný přehled. 
Je účinným nástrojem pro tvorbu strategie budování fondů. 
Vznikl v USA, dnes má řadu aplikací po celém světě. 
Je spravován a rozvíjen v rámci OCLC-ACAS. 
Jedná se o obecnou metodu, kterou lze upravit podle potřeb instituce/skupiny institucí/země. 
Další informace na: http://jib-info.cuni.cz/index.php?fname=jib.mnu&sub=4&url=dokumenty  
 

Kódy úrovně fondu 

0 NEDOPLŇUJE SE  
Knihovna nedoplňuje dokumenty o tomto předmětu 

1 MINIMÁLNÍ  INFORMA ČNÍ  ÚROVEŇ  
Fondy, které na minimální úrovni uspokojují poptávku po tomto předmětu a obsahují velmi omezenou 
sbírku všeobecných zdrojů včetně monografií a referenčních děl. Odborné časopisy a podrobné 
elektronické informační zdroje se ve fondech nevyskytují. 



Tyto fondy by měly být často a systematicky zkoumány s ohledem na aktuálnost obsažených 
informací. Starší vydání doplněných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by 
měly být vyřazeny. Uchovávány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce. 
1a MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, NEROVNOMĚRNÉ POKRYTÍ   

• Malý výběr, nesystematické pokrytí tématu  
• Omezená podpora, specifické nároky na služby  
• Dodržovaná důslednost, i když pokrytí tématu je omezené  

1b MINIMÁLNÍ  INFORMA ČNÍ  ÚROVEŇ, CÍLENÉ  POKRYTÍ  

• Malý výběr, systematické pokrytí tématu  
• Sbírka zahrnuje základní autory, výběr nejdůležitějších prací a spektrum názorů  
• Důsledně udržována  

2  ZÁKLADNÍ  INFORMA ČNÍ  ÚROVEŇ 
Fondy, které představují a definují obor, upozorňují na bohatství informací, které jsou k dispozici 
jinde, a jsou dostačující k uspokojení potřeb uživatelů během prvních dvou let univerzitních studií, 
zahrnují: 

• Limitovanou sbírku všeobecných monografií a referenčních děl  
• Limitovanou sbírku reprezentativních všeobecných časopisů  
• Definovaný přístup k limitované sbírce vlastních nebo vzdálených elektronických 

bibliografických zdrojů, textů, datových souborů, časopisů, atd.  

Tyto fondy by měly být často a systematicky zkoumány z hlediska aktuálnosti obsažených informací. 
Starší vydání doplněných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by měly být 
vyřazeny. Uchovány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce. 
 
2a  ZÁKLADNÍ  INFORMA ČNÍ ÚROVEŇ,  ÚVODNÍ  
Limitované fondy úvodních textů a referenčních zdrojů, které zahrnují: 

• Základní průpravné texty  
• Historii a vývoj oboru  
• Všeobecné práce o oboru a důležitých osobnostech  
• Všeobecné encyklopedie, rejstříky k časopisům a statistické zdroje  

2b  ZÁKLADNÍ  INFORMA ČNÍ  ÚROVEŇ,  POKROČILÁ  

Fondy všeobecných časopisů a širší i obsáhlejší výběr průpravných textů a referenčních zdrojů, které 
zahrnují: 

• Základní průpravné texty  
• Historii a vývoj oboru  
• Všeobecné práce o oboru a důležitých osobnostech  
• Širší výběr všeobecných encyklopedií, rejstříků k časopisům a statistické zdroje  
• Limitovanou sbírku reprezentativních všeobecných časopisů  
• Definovaný přístup k limitované sbírce vlastních nebo vzdáleně přístupných elektronických 

bibliografických zdrojů, textů, datových souborů, časopisů, atd.  

Tyto fondy jsou dostačující k uspokojení základních informačních potřeb a četby pro potěšení 
vzdělané veřejnosti nebo studentů během prvních dvou let univerzitních studií.  

3 STUDIJNÍ  ÚROVEŇ  NEBOLI  ÚROVEŇ  PODPORY  VÝUKY  
Fondy, které poskytují oborové informace systematickým způsobem, ale na úrovni nižší než pro 
vědecké účely a jsou dostačující pro bakalářská studia a počátek studií magisterských, zahrnují: 

• Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů a také vybrané specializované 
monografie a referenční zdroje  



• Obsáhlou sbírku všeobecných časopisů a reprezentativní sbírku specializovaných časopisů  
• Limitované sbírky příslušných děl v jazycích jiných než v primárním jazyce fondů a země, 

kupříkladu materiály, které pomohou lidem, nemluvícím primárním jazykem k jeho zvládnutí, 
či literaturu v původní řeči, třeba německou poezii v němčině či španělskou historii ve 
španělštině  

• Obsáhlé sbírky děl známých autorů a výběr prací autorů méně známých  
• Definovaný přístup k rozsáhlé sbírce vlastních nebo vzdáleně přístupných elektronických 

zdrojů, včetně bibliografických zdrojů, textů, datových souborů, časopisů, atd.  

Fondy by měly být systematicky zkoumány kvůli aktuálnosti obsažených informací a kvůli jistotě, že 
nutné a důležité zdroje budou uchovány, včetně výrazného podílu retrospektivních prací.  
 
3a  ZÁKLADNÍ  STUDIJNÍ  ÚROVE Ň  
Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují: 

• Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru  
• Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů  
• Obsáhlou sbírku všeobecných časopisů a rejstříků/abstraktů  
• Vedle prací v primárním jazyce fondu díla v dalších jazycích jsou omezeny na jazykové 

učební pomůcky pro lidi nemluvící primárním jazykem a reprezentativní sbírku známých 
autorů v původním jazyce.  

• Definovaný přístup k příslušným elektronickým zdrojům  

Tyto fondy uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále vzdělávají.  
3b  STŘEDNÍ  STUDIJNÍ  ÚROVE Ň 
Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější 
pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují: 

• Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru  
• Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů a vybrané specializované 

monografie a referenční zdroje  
• Obsáhlou sbírku všeobecných časopisů a reprezentativní sbírku specializovaných časopisů a 

rejstříků/abstrakt  
• Výběr zdrojů v dalších jazycích, včetně známých autorů v původních jazycích  
• Definovaný přístup k rozsáhlým specializovaným elektronickým zdrojům  

Tyto fondy slouží studentům v posledních ročnících bakalářského studia.  
 
3c  POKROČILÁ  STUDIJNÍ  ÚROVE Ň 
Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o všech aspektech oboru více než na střední studijní 
úrovni, ale v míře menší, než je potřebná pro doktorandský nebo nezávislý výzkum, zahrnují:  

• Téměř úplnou sbírku základních prací včetně velkého počtu retrospektivní materiálů a zdrojů  
• Obsáhlejší sbírku specializovaných prací méně známých i známých autorů  
• Rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných monografií a referenčních zdrojů  
• Rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných časopisů a rejstříků/abstraktů  
• Výběr zdrojů v dalších jazycích, včetně známých autorů v původních jazycích a výběr 

oborových prací v příslušných jazycích  
• Definovaný přístup k rozsáhlým specializovaným elektronickým zdrojům  

Tyto fondy slouží studentům na magisterské úrovni a speciálním potřebám ostatních uživatelů. 

4 VĚDECKÁ ÚROVEŇ   
Fondy obsahující důležité tištěné zdroje nutné pro doktorandské studium a nezávislý výzkum zahrnují:  

• Velmi rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných monografií a referenčních zdrojů  
• Velmi rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných časopisů  



• Rozsáhlou sbírku příslušných prací v jazycích jiných než je primární jazyk země  
• Rozsáhlou sbírku děl známých i méně známých autorů  
• Definovaný přístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdáleně přístupným elektronickým zdrojům, 

včetně bibliografických zdrojů, textů, datových souborů, časopisů, atd.  

Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro potřeby historického výzkumu. 

5 ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ  
Fondy ve specificky vyhraněném oboru, které usilují o to být tak vyčerpávající, jak je to rozumně 
možné, tzv. "speciální fondy", ve všech příslušných jazycích, zahrnují:  

• Vyčerpávající sbírku publikovaných prací  
• Velmi rozsáhlou sbírku rukopisů  
• Velmi rozsáhlou sbírku materiálů ve všech náležitých formátech  

Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro potřeby historického výzkumu. 
Fondy na úplné úrovni slouží jako národní nebo mezinárodní zdroje.  
 
 
 
 
 

 

Kódy jazykového pokrytí 

Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovně fondů. Rozsah fondů v primárním jazyce země a 
knihovny, stejně tak jako rozsah dalších jazyků ve fondech pomůže určit indikátory úrovně fondu pro 
každou jeho část. Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozšiřuje úroveň fondů. Jako doplněk primárního 
nebo převažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyků je nezbytné pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. 
Všeobecně lze říci, že čím vyšší je úroveň hodnocení, tím bohatší či rozsáhlejší pokrytí dalších jazyků 
se očekává. 
Jazykové indikátory mohou být přidány k indikátorům kvality stavu fondů, akviziční politiky i 
strategie budování fondů tam, kde je to vhodné. 
  

P Primární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích 

S Zahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním 

W Zahrnuje dokumenty v mnoha jazycích 

X Fondy jsou převážně v jedné řeči a to jiné než je primární jazyk knihovny a země 

I když tyto jazykové indikátory mohou být použity ve většině případů, v některých případech je nutné 
tento údaj dále přizpůsobit. Země jako Kanada a Nový Zéland mají dva oficiální národní nebo oblastní 
jazyky. Další země také mohou mít dva hlavní jazyky buď oficiálně nebo neoficiálně. Následující 
přídavný kód by se měl použít v těchto případech. Směrnice pro správu fondů poslouží k vysvětlení 
jakýchkoli unikátních jazykových poměrů tak jako pro charakteristiku fondů 
  

D Jazyková dualita nebo dva primární jazyky převažují s málo nebo žádným materiálem v dalších 
řečech 

Poznámkové pole se použije k označení jazyka-jazyků obsažených ve fondech vedle jazyka 
primárního či jazyků duálních. Použití poznámkového pole pro tento účel tak poskytne specifickou 
informaci k vysvětlení použití jazykového kódu mimo "P" (primární) nebo "D" (duální) a umožní 
vytvořit seznam všech předmětových kategorií obsahujících dokumenty v jakémkoli jazyce. 



 
 
 

 
Indikátory ochrany fondů 
 
Indikátory ochrany fondů vyjadřují plánované činnosti týkající se fyzické ochrany fondů a údržby či 
archivování obsahu fondů v tištěných, elektronických či dalších netištěných formátech.  
Pro úroveň 1 až 5 je ochrana před nepatřičným vystavením vodě, špíně nebo hrubému zacházení 
samozřejmostí režimu zacházení s fondy. Vytvoření směrnic pro ochranu fondů poskytne základ, od 
něhož se odvinou další rozhodnutí týkající se skladování fondů, jejich údržby, náhrady nebo převazby.  
 

1 NEOCHRAŇUJE  SE 
Žádná ochrana/předpokládaná degradace.  

2 NORMÁLNÍ  ZACHÁZENÍ 
Dokument vydrží po dobu své běžné životnosti.  

3 ÚROVEŇ  FYZICKÉ  OCHRANY 
Fondy poškozené běžným užíváním jsou čištěny a opravovány. Dokumenty vydrží po dobu své běžné 
životnosti. Prostředí je udržované v průměru vhodném pro většinu formátů ve fondech.  
 

4 OCHRANA  OBSAHU/PLÁNOVANÁ  NÁHRADA 
Intelektuální obsah fondů je chráněn. Dokumenty jsou uchovávány ve svém původním formátu nebo 
převáděny do formátu stabilnějšího či lépe využitelného. Originál může být vyřazen. Prostředí je 
udržované v průměru vhodném pro většinu formátů ve fondech.  

5 ÚROVEŇ  OCHRANY  PRO  VĚDECKÉ  VYUŽITÍ 
Dokumenty jsou chráněny nebo archivovány ve svých původních formátech použitím restaurátorských 
postupů. Intelektuální obsah je archivován v původním a dalších formátech. Prostředí je optimální pro 
skladování různých formátů.  

6 ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ  ARCHIVACE  A  KONZERVACE 
Fondy v této kategorii zahrnují dokumenty vysoké hodnoty, jak informační tak i umělecké nebo 
finanční. Existuje restaurování a ochranný režim. Fondy jsou uskladněny v kontrolovaném prostředí, 
aby se uchovaly v původním formátu a optimální podobě. Je zabezpečena technologie, nutná 
k používání těchto dokumentů v původním formátu. Prostředí je optimální pro archivní uskladnění.  
 
Kritéria pro výb ěr kódu ochrany se opírají o:  

• Poslání a cíle knihovny  
• Směrnice pro správu a ochranu fondů  
• Důležitost dokumentů pro fondy  
• Směrnice pro skladování a zacházení s dokumenty  
• Dohody o kooperaci v oblasti budování fondů  

Kritéria, která by m ěla být brána v úvahu při stanovení indikátorů ochrany během prohlídky 
regálů:  

• Fyzický stav dokumentu  
• Minulé a potencionální užívání  
• Význam jednotlivých děl, poslední výtisk, unikátnost  



• Umělecká hodnota díla, unikátnost  
• Přístup k dílu v jiných knihovnách  
• Účelnost prostředků vynaložených na preventivní ochranu či restaurovaní  
• Dostupné lidské a prostorové kapacity  
• Vhodnost a dostupnost alternativních formátů  

 
 


