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radi ní úlohou knihoven bylo (a doposud je) 
shromaž ování a uchovávání domácí a zahra-

ni ní literatury. Prost ednictvím ve ejných knihov-
nických a informa ních služeb byly materiály 
z fond  knihoven zp ístup ovány odborné i laické 
ve ejnosti. Tuto svou základní úlohu knihovny do-
sud plní, ale jejich innost se významnou m rou 
rozší ila. Odborné knihovny zp ístup ují i další in-
forma ní prameny. Geologické knihovny jsou leny
konsorcií, jejichž prost ednictvím jsou ve studov-
nách p ístupné celosv tov  uznávané cita ní a plno-
textové databáze, bez nichž by si v de tí pracovníci 
dnes již nedokázali svou práci p edstavit. Knihovní-
ci tyto databáze administrují, tj. starají se o to, aby 
fungovalo vše tak, jak má, školí uživatele, dohlíží na 
dodržování licen ních smluv, sledují statistiky p í-
stup , starají se o propagaci t chto zdroj .

Geologie jako obor nemá jednu odbornou kni-
hovnu. Geologická literatura je shromážd na         
v mnoha knihovnách r zných institucí po celé re-
publice. Jedná se o knihovny v ústavech Akademie 
v d, fakultách vysokých škol a servisních organi-
zací ( GS). Spolupráce t chto knihoven se dosud 

odehrávala na úrovni poskytování meziknihovních 
služeb. To se na konci roku 2007 významn  zm ni-
lo. Od tohoto roku je knihovna eské geologické 
služby ešitelem projektu VaV na vytvo ení Ná-
rodní geov dní bibliografie. Základem ešení je 
trvalá úzká spolupráce mezi knihovnami r zných 
geov dních institucí. Projekt využívá další novinku 
v innosti knihoven. Odborné knihovny se asto 
starají o evidenci publika ní innosti v deckých 
pracovník  p íslušné instituce. Z t chto výstup
jsou budovány samostatné databáze dostupné na 
webových stránkách jednotlivých institucí. Hlav-
ním úkolem projektu je shromáždit tyto výstupy 
v centrálním skladu a zp ístupnit je prost ednic-
tvím jednotného webového rozhraní ve ejnosti.
Tento projekt je finan n  podpo en Ministerstvem 
životního prost edí.

Geologické knihovny se v pom rn  krátké dob
p em nily z tradi ních pam ových institucí na d -
ležitá informa ní centra, která poskytují významnou 
informa ní podporu široké geologické obci bez 
ohledu na to, zda se jedná o odborníky nebo o ty, 
kte í geologii p stují jako koní ek.
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