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Základní informace 
Umož�uje souborný popis (charakteristiku) fondu ur�ité knihovny (skupiny knihoven) bez 
podrobných bibliografických informací. 
Umož�uje komunikaci o fondech a jejich porovnávání, poskytuje jednotný a srovnatelný p�ehled. 
Je ú�inným nástrojem pro tvorbu strategie budování fond�. 
Vznikl v USA, dnes má �adu aplikací po celém sv�t�. 
Je spravován a rozvíjen v rámci OCLC-ACAS. 
Jedná se o obecnou metodu, kterou lze upravit podle pot�eb instituce/skupiny institucí/zem�. 
Další informace na: http://jib-info.cuni.cz/index.php?fname=jib.mnu&sub=4&url=dokumenty  
 

Kódy úrovn� fondu 

0 NEDOPL�UJE SE  
Knihovna nedopl�uje dokumenty o tomto p�edm�tu 

1 MINIMÁLNÍ  INFORMA�NÍ  ÚROVE�  
Fondy, které na minimální úrovni uspokojují poptávku po tomto p�edm�tu a obsahují velmi omezenou 
sbírku všeobecných zdroj� v�etn� monografií a referen�ních d�l. Odborné �asopisy a podrobné 
elektronické informa�ní zdroje se ve fondech nevyskytují. 
Tyto fondy by m�ly být �asto a systematicky zkoumány s ohledem na aktuálnost obsažených 
informací. Starší vydání dopln�ných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by 
m�ly být vy�azeny. Uchovávány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce. 
1a MINIMÁLNÍ INFORMA�NÍ ÚROVE�, NEROVNOM�RNÉ POKRYTÍ   

• Malý výb�r, nesystematické pokrytí tématu  
• Omezená podpora, specifické nároky na služby  
• Dodržovaná d�slednost, i když pokrytí tématu je omezené  

1b MINIMÁLNÍ  INFORMA�NÍ  ÚROVE�, CÍLENÉ  POKRYTÍ 

• Malý výb�r, systematické pokrytí tématu  
• Sbírka zahrnuje základní autory, výb�r nejd�ležit�jších prací a spektrum názor�  
• D�sledn� udržována  

2  ZÁKLADNÍ  INFORMA�NÍ  ÚROVE� 
Fondy, které p�edstavují a definují obor, upozor�ují na bohatství informací, které jsou k dispozici 
jinde, a jsou dosta�ující k uspokojení pot�eb uživatel� b�hem prvních dvou let univerzitních studií, 
zahrnují: 

• Limitovanou sbírku všeobecných monografií a referen�ních d�l  
• Limitovanou sbírku reprezentativních všeobecných �asopis�  
• Definovaný p�ístup k limitované sbírce vlastních nebo vzdálených elektronických 

bibliografických zdroj�, text�, datových soubor�, �asopis�, atd.  

Tyto fondy by m�ly být �asto a systematicky zkoumány z hlediska aktuálnosti obsažených informací. 
Starší vydání dopln�ných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by m�ly být 
vy�azeny. Uchovány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce. 
 
 
 



2a  ZÁKLADNÍ  INFORMA�NÍ ÚROVE�,  ÚVODNÍ 
Limitované fondy úvodních text� a referen�ních zdroj�, které zahrnují: 

• Základní pr�pravné texty  
• Historii a vývoj oboru  
• Všeobecné práce o oboru a d�ležitých osobnostech  
• Všeobecné encyklopedie, rejst�íky k �asopis�m a statistické zdroje  

2b  ZÁKLADNÍ  INFORMA�NÍ  ÚROVE�,  POKRO�ILÁ 
Fondy všeobecných �asopis� a širší i obsáhlejší výb�r pr�pravných text� a referen�ních zdroj�, které 
zahrnují: 

• Základní pr�pravné texty  
• Historii a vývoj oboru  
• Všeobecné práce o oboru a d�ležitých osobnostech  
• Širší výb�r všeobecných encyklopedií, rejst�ík� k �asopis�m a statistické zdroje  
• Limitovanou sbírku reprezentativních všeobecných �asopis�  
• Definovaný p�ístup k limitované sbírce vlastních nebo vzdálen� p�ístupných elektronických 

bibliografických zdroj�, text�, datových soubor�, �asopis�, atd.  

Tyto fondy jsou dosta�ující k uspokojení základních informa�ních pot�eb a �etby pro pot�šení 
vzd�lané ve�ejnosti nebo student� b�hem prvních dvou let univerzitních studií.  
 

3 STUDIJNÍ  ÚROVE�  NEBOLI  ÚROVE�  PODPORY  VÝUKY  
Fondy, které poskytují oborové informace systematickým zp�sobem, ale na úrovni nižší než pro 
v�decké ú�ely a jsou dosta�ující pro bakalá�ská studia a po�átek studií magisterských, zahrnují: 

• Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referen�ních zdroj� a také vybrané specializované 
monografie a referen�ní zdroje  

• Obsáhlou sbírku všeobecných �asopis� a reprezentativní sbírku specializovaných �asopis�  
• Limitované sbírky p�íslušných d�l v jazycích jiných než v primárním jazyce fond� a zem�, 

kup�íkladu materiály, které pomohou lidem, nemluvícím primárním jazykem k jeho zvládnutí, 
�i literaturu v p�vodní �e�i, t�eba n�meckou poezii v n�m�in� �i špan�lskou historii ve 
špan�lštin�  

• Obsáhlé sbírky d�l známých autor� a výb�r prací autor� mén� známých  
• Definovaný p�ístup k rozsáhlé sbírce vlastních nebo vzdálen� p�ístupných elektronických 

zdroj�, v�etn� bibliografických zdroj�, text�, datových soubor�, �asopis�, atd.  

Fondy by m�ly být systematicky zkoumány kv�li aktuálnosti obsažených informací a kv�li jistot�, že 
nutné a d�ležité zdroje budou uchovány, v�etn� výrazného podílu retrospektivních prací.  
 
3a  ZÁKLADNÍ  STUDIJNÍ  ÚROVE�  
Fondy odpovídající ší�ení a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují: 

• Vysoké procento nejd�ležit�jších prací a základních d�l v oboru  
• Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referen�ních zdroj�  
• Obsáhlou sbírku všeobecných �asopis� a rejst�ík�/abstrakt�  
• Vedle prací v primárním jazyce fondu díla v dalších jazycích jsou omezeny na jazykové 

u�ební pom�cky pro lidi nemluvící primárním jazykem a reprezentativní sbírku známých 
autor� v p�vodním jazyce.  

• Definovaný p�ístup k p�íslušným elektronickým zdroj�m  

Tyto fondy uspokojí pot�eby student� na bakalá�ské úrovni a uživatel�, kte�í se dále vzd�lávají.  
 
3b  ST�EDNÍ  STUDIJNÍ  ÚROVE� 
Fondy, odpovídající ší�ení a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubn�jší 
pokrytí oboru podrobn�jšími pracemi, zahrnují: 

• Vysoké procento nejd�ležit�jších prací a základních d�l v oboru  
• Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referen�ních zdroj� a vybrané specializované 

monografie a referen�ní zdroje  



• Obsáhlou sbírku všeobecných �asopis� a reprezentativní sbírku specializovaných �asopis� a 
rejst�ík�/abstrakt  

• Výb�r zdroj� v dalších jazycích, v�etn� známých autor� v p�vodních jazycích  
• Definovaný p�ístup k rozsáhlým specializovaným elektronickým zdroj�m  

Tyto fondy slouží student�m v posledních ro�nících bakalá�ského studia.  
 
3c  POKRO�ILÁ  STUDIJNÍ  ÚROVE� 
Fondy odpovídající ší�ení a udržování znalostí o všech aspektech oboru více než na st�ední studijní 
úrovni, ale v mí�e menší, než je pot�ebná pro doktorandský nebo nezávislý výzkum, zahrnují:  

• Tém�� úplnou sbírku základních prací v�etn� velkého po�tu retrospektivní materiál� a zdroj�  
• Obsáhlejší sbírku specializovaných prací mén� známých i známých autor�  
• Rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných monografií a referen�ních zdroj�  
• Rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných �asopis� a rejst�ík�/abstrakt�  
• Výb�r zdroj� v dalších jazycích, v�etn� známých autor� v p�vodních jazycích a výb�r 

oborových prací v p�íslušných jazycích  
• Definovaný p�ístup k rozsáhlým specializovaným elektronickým zdroj�m  

Tyto fondy slouží student�m na magisterské úrovni a speciálním pot�ebám ostatních uživatel�. 
 

4 V�DECKÁ ÚROVE�   
Fondy obsahující d�ležité tišt�né zdroje nutné pro doktorandské studium a nezávislý výzkum zahrnují:  

• Velmi rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných monografií a referen�ních zdroj�  
• Velmi rozsáhlou sbírku všeobecných a specializovaných �asopis�  
• Rozsáhlou sbírku p�íslušných prací v jazycích jiných než je primární jazyk zem�  
• Rozsáhlou sbírku d�l známých i mén� známých autor�  
• Definovaný p�ístup k rozsáhlým vlastním nebo vzdálen� p�ístupným elektronickým zdroj�m, 

v�etn� bibliografických zdroj�, text�, datových soubor�, �asopis�, atd.  

Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro pot�eby historického výzkumu. 
 

5 ÚPLNÁ (vy�erpávající) ÚROVE�  
Fondy ve specificky vyhran�ném oboru, které usilují o to být tak vy�erpávající, jak je to rozumn� 
možné, tzv. "speciální fondy", ve všech p�íslušných jazycích, zahrnují:  

• Vy�erpávající sbírku publikovaných prací  
• Velmi rozsáhlou sbírku rukopis�  
• Velmi rozsáhlou sbírku materiál� ve všech náležitých formátech  

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

 

Kódy jazykového pokrytí 

Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovn� fond�. Rozsah fond� v primárním jazyce zem� a 
knihovny, stejn� tak jako rozsah dalších jazyk� ve fondech pom�že ur�it indikátory úrovn� fondu pro 
každou jeho �ást. Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozši�uje úrove� fond�. Jako dopln�k primárního 
nebo p�evažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyk� je nezbytné pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. 
Všeobecn� lze �íci, že �ím vyšší je úrove� hodnocení, tím bohatší �i rozsáhlejší pokrytí dalších jazyk� 
se o�ekává. 
Jazykové indikátory mohou být p�idány k indikátor�m kvality stavu fond�, akvizi�ní politiky i 
strategie budování fond� tam, kde je to vhodné. 



  

P Primární jazyk zem� p�evažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích 

S Zahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako dopln�k k dokument�m v jazyce primárním 

W Zahrnuje dokumenty v mnoha jazycích 

X Fondy jsou p�evážn� v jedné �e�i a to jiné než je primární jazyk knihovny a zem� 

I když tyto jazykové indikátory mohou být použity ve v�tšin� p�ípad�, v n�kterých p�ípadech je nutné 
tento údaj dále p�izp�sobit. Zem� jako Kanada a Nový Zéland mají dva oficiální národní nebo oblastní 
jazyky. Další zem� také mohou mít dva hlavní jazyky bu	 oficiáln� nebo neoficiáln�. Následující 
p�ídavný kód by se m�l použít v t�chto p�ípadech. Sm�rnice pro správu fond� poslouží k vysv�tlení 
jakýchkoli unikátních jazykových pom�r� tak jako pro charakteristiku fond� 
  

D Jazyková dualita nebo dva primární jazyky p�evažují s málo nebo žádným materiálem v dalších 
�e�ech 

Poznámkové pole se použije k ozna�ení jazyka-jazyk� obsažených ve fondech vedle jazyka 
primárního �i jazyk� duálních. Použití poznámkového pole pro tento ú�el tak poskytne specifickou 
informaci k vysv�tlení použití jazykového kódu mimo "P" (primární) nebo "D" (duální) a umožní 
vytvo�it seznam všech p�edm�tových kategorií obsahujících dokumenty v jakémkoli jazyce. 
 

 
Indikátory ochrany fond� 
 
Indikátory ochrany fond� vyjad�ují plánované �innosti týkající se fyzické ochrany fond� a údržby �i 
archivování obsahu fond� v tišt�ných, elektronických �i dalších netišt�ných formátech.  
Pro úrove� 1 až 5 je ochrana p�ed nepat�i�ným vystavením vod�, špín� nebo hrubému zacházení 
samoz�ejmostí režimu zacházení s fondy. Vytvo�ení sm�rnic pro ochranu fond� poskytne základ, od 
n�hož se odvinou další rozhodnutí týkající se skladování fond�, jejich údržby, náhrady nebo p�evazby.  
 

1 NEOCHRA�UJE  SE 
Žádná ochrana/p�edpokládaná degradace.  

2 NORMÁLNÍ  ZACHÁZENÍ 
Dokument vydrží po dobu své b�žné životnosti.  

3 ÚROVE�  FYZICKÉ  OCHRANY 
Fondy poškozené b�žným užíváním jsou �išt�ny a opravovány. Dokumenty vydrží po dobu své b�žné 
životnosti. Prost�edí je udržované v pr�m�ru vhodném pro v�tšinu formát� ve fondech.  

4 OCHRANA  OBSAHU/PLÁNOVANÁ  NÁHRADA 
Intelektuální obsah fond� je chrán�n. Dokumenty jsou uchovávány ve svém p�vodním formátu nebo 
p�evád�ny do formátu stabiln�jšího �i lépe využitelného. Originál m�že být vy�azen. Prost�edí je 
udržované v pr�m�ru vhodném pro v�tšinu formát� ve fondech.  

5 ÚROVE�  OCHRANY  PRO  V�DECKÉ  VYUŽITÍ 
Dokumenty jsou chrán�ny nebo archivovány ve svých p�vodních formátech použitím restaurátorských 
postup�. Intelektuální obsah je archivován v p�vodním a dalších formátech. Prost�edí je optimální pro 
skladování r�zných formát�.  

6 ÚPLNÁ (vy�erpávající) ÚROVE�  ARCHIVACE  A  KONZERVACE 
Fondy v této kategorii zahrnují dokumenty vysoké hodnoty, jak informa�ní tak i um�lecké nebo 
finan�ní. Existuje restaurování a ochranný režim. Fondy jsou uskladn�ny v kontrolovaném prost�edí, 
aby se uchovaly v p�vodním formátu a optimální podob�. Je zabezpe�ena technologie, nutná 
k používání t�chto dokument� v p�vodním formátu. Prost�edí je optimální pro archivní uskladn�ní.  



Kritéria pro výb�r kódu ochrany se opírají o:  

• Poslání a cíle knihovny  
• Sm�rnice pro správu a ochranu fond�  
• D�ležitost dokument� pro fondy  
• Sm�rnice pro skladování a zacházení s dokumenty  
• Dohody o kooperaci v oblasti budování fond�  

 

Kritéria, která by m�la být brána v úvahu p�i stanovení indikátor� ochrany b�hem prohlídky 
regál�:  

• Fyzický stav dokumentu  
• Minulé a potencionální užívání  
• Význam jednotlivých d�l, poslední výtisk, unikátnost  
• Um�lecká hodnota díla, unikátnost  
• P�ístup k dílu v jiných knihovnách  
• Ú�elnost prost�edk� vynaložených na preventivní ochranu �i restaurovaní  
• Dostupné lidské a prostorové kapacity  
• Vhodnost a dostupnost alternativních formát�  

 
 


