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T

odehrávala na úrovni poskytování meziknihovních
služeb. To se na konci roku 2007 významnČ zmČnilo. Od tohoto roku je knihovna ýeské geologické
služby Ĝešitelem projektu VaV na vytvoĜení Národní geovČdní bibliografie. Základem Ĝešení je
trvalá úzká spolupráce mezi knihovnami rĤzných
geovČdních institucí. Projekt využívá další novinku
v þinnosti knihoven. Odborné knihovny se þasto
starají o evidenci publikaþní þinnosti vČdeckých
pracovníkĤ pĜíslušné instituce. Z tČchto výstupĤ
jsou budovány samostatné databáze dostupné na
webových stránkách jednotlivých institucí. Hlavním úkolem projektu je shromáždit tyto výstupy
v centrálním skladu a zpĜístupnit je prostĜednictvím jednotného webového rozhraní veĜejnosti.
Tento projekt je finanþnČ podpoĜen Ministerstvem
životního prostĜedí.
Geologické knihovny se v pomČrnČ krátké dobČ
pĜemČnily z tradiþních pamČĢových institucí na dĤležitá informaþní centra, která poskytují významnou
informaþní podporu široké geologické obci bez
ohledu na to, zda se jedná o odborníky nebo o ty,
kteĜí geologii pČstují jako koníþek.

radiþní úlohou knihoven bylo (a doposud je)
shromažćování a uchovávání domácí a zahraniþní literatury. ProstĜednictvím veĜejných knihovnických a informaþních služeb byly materiály
z fondĤ knihoven zpĜístupĖovány odborné i laické
veĜejnosti. Tuto svou základní úlohu knihovny dosud plní, ale jejich þinnost se významnou mČrou
rozšíĜila. Odborné knihovny zpĜístupĖují i další informaþní prameny. Geologické knihovny jsou þleny
konsorcií, jejichž prostĜednictvím jsou ve studovnách pĜístupné celosvČtovČ uznávané citaþní a plnotextové databáze, bez nichž by si vČdeþtí pracovníci
dnes již nedokázali svou práci pĜedstavit. Knihovníci tyto databáze administrují, tj. starají se o to, aby
fungovalo vše tak, jak má, školí uživatele, dohlíží na
dodržování licenþních smluv, sledují statistiky pĜístupĤ, starají se o propagaci tČchto zdrojĤ.
Geologie jako obor nemá jednu odbornou knihovnu. Geologická literatura je shromáždČna
v mnoha knihovnách rĤzných institucí po celé republice. Jedná se o knihovny v ústavech Akademie
vČd, fakultách vysokých škol a servisních organizací ( ýGS). Spolupráce tČchto knihoven se dosud
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