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pfimèfenymi infonacemi
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Uzavírají se dva roky õinnosti lístfedního informaõního stfediska

pro jaderny program, a je tedy nanejvyã võasné a pro nás, zdá se,

i nezbytné, abychom vystoupili z dosavadní poloanonymity a podaii

úplnêjáí informed sami o sobe. Take pro ty, kdo jsou nebo budou

naáimi partnery v sloiité informaõní souhfe, pfímymi õi nepfímymi

pomocníky nebo i jen pfíjemci vytèákü nasi öinnosti, je svrchova-

nè düleáité, aby jejich pfedstava o smyslu nasi existence, o na-

áich zámêrech a cílech byla co nejpfesnéjèí. Informace - podnêt,

prostfedek a podmínka kaídého rozvoje - má tedy tentokrát po-

slouíit nám: aiá rozptylit nevèdomost nebo rozpaky v otázce, oím

jsme, neboli co od nás zádat, v õem se na nás obracet a v õem

s námi spolupracovat.

Jiz léta postrádala naáe vèdecká, vyzkumná i prümyslová zaMzení

orientovaná na vyuáití jader-né energie svého informaôního pro-

stredníka, misto, kam by ústil svêtovy tok jadernych informací a

z nèhoS by mnoha prameny plynul dál k pracoviátím ceskoslovenske-

ho jaderného programu, a je pravdêpodobnê známo, ze vzhledem

k tomu bylo zalozeno a vybaveno mnohym potrebnym Ústrední infor-

macní stfedisko. Není vsak jiz asi obecnè známo, jak se püvodní

koncepce, püvodní schemata béhem uplynulych dvaceti Styf mésícú

hiedání, tfíbení a krystalizace vsech forem jeho práce a pfí-

slusnych Struktur naplnovala zivym obsahem, a tím méné je známo,

jakym zpüsobem má Stfedisko svou dvojjedinou úlohu plnit v pfís-

tích letech»

Bude ükolem dalèích kapitol podrobnèji zasvêtit õtenáfe do jed-

notlivych oborü cinnosti Informaôního stfediska, úvodem si vãak

alespon ukazme, jaká pfedstava o ölenitosti a souvztaziiosti prací

v teto instituoi byla vtèlena do Eámcové dohody Oeskoslovenské

komise prc atomovou energii & oeskoslovenského uranového prumyslu,



jíi bylo InformaSnl stfediako pro jaderny^ program dne I. ledna
1969 zalozeno.

Tkví ji2 v same podstatê informaöniho centra teto raíby, Se se
jeho základní Sinnost vyhranuje do dvou vy>azng odliänych, i kdyz
navzájem se prekryVajících a prostupujíclch vrstev» Jednu tvorí
styk se zahranioím a druhou informaoní púsobení na domácí púdê,
zejména teoretické i praktické fízení iníormaõní öinnosti v danem
oboru a ovaem i vlastní informaõní práce.

AvSak citujme a parafrázujme Rámcovou dohodu:

Osou pdsobenl ÚISJP na mezinárodnlm poli je "zejména mezinárodní
vyména odborné a vêdecké literatury a jiné formy spolupráce" za-
méfené tak, aby slouSily éeskoslovenskéuu jadernému programu, a
z tono plynoucí a k tomu se víáící plnéní úkolú "federálního
centra CSSR v rámci Mezinárpdního eystému nukleárních informací"
(podrobnêjéí vyklad najdeee v I. kapitole),

Jádrem öinnosti IJISJP obrácené k naSim jadernym institucím a do-
volávající se jejich spolupráce a odezvy je "iistfedni metodické
fízení pracovisí védeckych, technick^ch a ekonomickych informací
v oblasti pdsobnosti Öeskoslavenske komise pro atomovou energii",
informaöni öinnost, zejména reâerání, publikaoní, knihovnická a
pfekladatelská pro Öeskoslovenskou komisi pro atomovou energii"
a "vèclecká, technická, ekonomická informaöni öinnost pro potfeby
õeskoslovenského jademého programu"« A to väe ve vzájeanych vaz-
bách a spojeních»

Souhrnu prací odpovídá i struktura Stfediska« Jeho pêt oddèlení,
studijní, publikaõnl a fotografické oddôlenl, knihovna a tiskáma,
plné obsahá a postihuje celé rozpètí jeho pestré práce«



I. Mezinárodní system nukleárních informací - INIS

Domníváme se, 2e mimofádny vyznam Mezinórodního systému nukleár-
ních informací a jeho závazny píínos pro öeskoslovensky jaderitf

« program nás opravnuje k tomu, abychom na tomto mis té nebyli pfí-
IiS struõní. fieditel ÜISJP JiM Hybner v Slánku téhoá názvu, jaky
má tato kapitola (Jaderná energie õ. 6, roo« 1970), sice zevrubnè
informoval naái vèdeckou verejnost o väem, co vytvofenl tohoto
systému pro Öeskoslovensko znamená, ale presta bychom i zde pro
úplnost rádi pfipomnèli základní údaje o jeho vzniku a poslání a

i zmínili se o vyhodách a povinnostech, které s sebou úoast v INIS
pfináãí•

Z úvahy, áe mohutrtf proud informací, ktertf dnes zaplavuje svêt
i (v jadernjfch oborech je to 120 - 130 tisíc dokumc.itü rooné), mu-
i ze obsáhnout, zpracovat a zprístupnit jen mezinárodní system s ce-

lou sítí regionálních center a národních stredisek, vzeálo poslé-
ze rozhodnutí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE)

; zalozit a postupné vybudovat Mezinárodní system nukleárních infor-
mací - INIS (International Nuclear Information System). Od roku
1969 se totó rozhodnutí uvádí ve skutek.

; INIS jako vrcholné mezinárodní informaõní centrum má koordinovat
i informaõní úsilá jednotlivych státú v jadernjrch oborech a vylou-
[ õit duplicitu v informaoní práci, poskytovat älenakym statöm MAAE
; rychleji a obsáhlejãí informace nez dosud a koneõnê zlepáit kva-

litu jejich zpracování a postarat se o jejich úoinnêjaí vyuáívá-
\ ní. Zúõastnêné státy (koncem ledna letoãního roku jich bylo

pfihláSeno 25, mezi nimi SSSR a USA - a pro nás je dülezité, áe
i ÖSSR) jiz nékolik mêsícú shromaSâují svou jadernou literaturu
a pfipravují pro system vstupní lidajeo MAAE z nich vytváfí celo-
svêtové soubory informací, které distribuuje jednotlivym zemím.
Pravidalny provoz INIS byl za.iéjen v kvètnu roku 1970, kdy Mezi-

[ národní agentura pro atomovou energii rozeslala úõastníkum systé-
S mu první soubor informací - INIS Atomindex.



Úatrední informaöni stredisko pro jaderny program je , jak bylo
feöeno v úvodu, federálním centrem õeskoslovenska pro INIS a fe-
d i t e l TÍISJP, jen2 se jako expert podílel j i 2 na budovánl tohoto
aystému, byl jmenován styönym pracovníkem ÖSSR pro INIS. Mimo j i -
né i s ohledem na to má ÚISJP provádêt nèkteré druhy informaöni
öinnosti pro cely öeskoslovensky jaderny program a púsobit jako
koordinaoní centrum informaöni öinnosti v jadernych oborech i ae-
zi ruznymi resor ty .

Co nás vèak pfedevèím zajímá, je mira povinností, které ka^dy
õlensky s t á t MAAE trvale nese, aby chod Mezinárodního systému
jaderitfch informací nevázl a aby s i dan^ s t á t zaslouáil vyhody,
j e í System poskytuje« Úhrn prací , které nyní co nejstruõnêji vy-
õíslíme, provádí v Õsskoslovensku Ústrednl informaöni stfedisko
pro jaderny program«

1) Shromaääuje veákerou novou "konvenöni" i "nekonvenöni" l i t e -
raturu publikovanou v danem s t a t e , k terá spadá do tematické-
ho okruhu INISX • (Pod pojmem konvenöni l i t e r a t u r a rozumèjme
l i t e r a t u r u bêinè dostupnou, tedy tílánky otiskované v öasopi-
aech a knihy; k nekonvenoní l i t e r a t u r e patf í technické zprávy,

Tematiofcí rozsah (Subject Scope) syatému INIS bude spoSátku pomcrnè úzky.
V letech 1970 - 1971 chee obeáhnout literaturu zaaêfenou na nirové vyuzi-
t i jaderni energie. "Initial Subject Scope" - poSáteEní teaaticky rozeah
- zahrnuj» tyto oboryt

raaktory a reaktorové aateriály;

tèibu uranu P väechny operace palivovych cyklu;

vyrobu etabilních i radioaktivních radioizotopií;

vyusiti radioizotopu a ionixaòního záfeni v potravináíetví, aeaêdêlatví
a pruayalu}

miroTé vyuíitl jad»Tnych vybuchu;

ochrenu píed láfaním, bezpeSnost, radioaktiyni odpady, právnl a ekono-
•ické otázky.

C*losv£tové aoubory buáou T prvni etape ochuzeny i tin, Se oebudou zahrno-
vat pateaty, pfeklady, dieartaSni price a nèkteré preprinty.



reporty, preprinty, patenty, dlsertaõní práce atd.)

2) Posílá Mezinárodní agent ufe pro átomovou energii bibliogra-
fické záznamy vSech zverejnöitfeh material C; z delimitované
tematické oblasti, (Forma je pfedepsána a pracovním jazykem
je angliõtina)* K bibliografickému záznamu se mají pfirazo-
vat - podle pravidel tezauru INIS - d«sekriptory (obdoba klíSo-
v^ch slov v tezauru Euratomu), které by pfesnö eharakterizo-
valy obsah dokumentu. Forma: zápis na magnet iek<$ pásce, dèrnó
pásce nebo na pfedtiãtén^ch formulárích. tflSJP pouzívá zatím
formuláre, neboí pro Öeakosloveneko, které se na svôtové pro-
dulcci nukleární literatury podílí eotva jedním procentem, by
nebylo technicky ani ekonomicky vyhodné pouSívat cokolri jiného*

3) Pro HAAE vypracovévá abstrakty zmínénych materiálu* ÖISJP po-
sílá MAAE své abstrakty v angliõtiné a ruátinè.

4) Dodává MAAE úplné texty veãkeré nekonvenõní literatury buâ
v púvodní tiáténé forme, nebo ve forme mikrofiáí.

To je tedy vyõet povinností, je2 pro národní centra z úõaati
v INIS vyplyvají, a nyní se pokusme o soupis v^nod Systému, kte-
ré by pri dobrem chodu INIS mêly daleko píevázit základní vklad
kaídé zemé.

Vystupní informace reprezentuje predevèím:

INIS Atomindex (zpracovávany samoõinnya poõítaõem IBM 360/30),
jená obsahuje bibliografické záznamy väech materiélú zafazenych
ölenskymi státy do nároclnlch souború, tedy soubor svêtové lite-
ratury z nukleárních oború volenênych do tematického rozsahu
INIS. Informujme vãak podrobnêji: Vycházl prozatím jednou za mê-
síc anglicky; jednotlivé poloiky jsou razeny podle tematick^ch
tfíd uveden^ch v Subject Scope a uvnitf tèchto tríd abecednè
podle autora; kaSdá poloíka má poradové referenõní oíolo; ka2dé
oi sio INIS Atomindexu obsahuje indexy individuálních a korpora-
tivnícii autoru a index Sl sei reportú. MAAE väak nemöla doeud pro
INIS speciální tezaurus, a proto INIS Atomindex zatim neuvádí pro
jednotlivé dokumenty deskriptory. Tim je ovSem efektivnost celé-
ho systému silnè omezena* PotéSující je, Je tezaurus jií vzniká
a öeskoslovenöti odborníci se na teto práci podílejí.



Národním informaönim centrum je 1 v^tisk TNIS Atomindexu zasílán
zdarma, jinak öini predplatné na rok 1970 (8 äisel) 20 dolarü.

V kvétnu 1970 zahájila HAAE take distribuci magnetickych pásek,
jejichz obsah se kryje s obsahem INIS Atomindexu« Zatím je dostá-
vají vyhradnê jen národní centra (zdarma proti prázdné pásce).
Záznamy mají normalizovanj? format ANSI, ByI pro nê vypracován
zvláatní 8bitovy kód INIS (je to vlastnê rozáííen^ 7bitovy" kod
ISO).

Zpooátku nebudou ani k záznamum na magnetické pásce pfipojeny
deskriptory. Teprve po jejich prirazení bude moáné magnetické
pásky vyu2ívat pro automatické vyhledávání informací a zpraeová-
váni r-íãeraí a bibliografií.

DalSim produktem INIS jsou abstrakty vãech dokumentü zahrnutych
do Systému ve forme mikrof iäi. Jsou òíslovány stejn3?mi pofadovy-
mi õísly jako poloáky v INIS Atomindexu. Platit je musí i národ-
ní centra jednotlivjfch státü. V roce 1970 vyjde 8 souború, rooní
pfedplatné je 45 dolaru.

Ve forme mikrof iäi distribuuje MAAE také úplné texty nekonvenCni
literatury. (Poplatek za 1 polozku öini pri jednotlivj^ch objed-
návkách 0,65 dolaru, pfi odebrání celorooního souboru 0,20 do-
laru. )

Oeskoslovenské ústavy si mohou vãechny v^stupní materiály Systé-
mu (INIS Atomindex, abstrakty i nezkrécené texty na mikrofiäich)
objednat za devizy pfímo v MAAE ve Vídni, anebo také, nespornê
vyliodnèji, v ÚISJP na Zbraslavi. Naáe stfedisko bude INIS Ato-
mindex pfetiskovat, oproti originálu bude väak reprint pochopi-
telnê vycházet s urfiitym zpoádêním. Rovnèá bude zhotovovat dupli-
káty nebo fotokopie mikrofiáí s abstrakty dokumentü, jejichá
bibliografické záznamy obsahuje INIS Atomindex, a obstarávat
z MAAE mikrofiäe úpln^ch textü zaolenên^ch do souborü INIS.

Tíebaie nesmíme pfedpokládat, 2e INIS u v prvním roce své
existence dalekosáhle ovlivní úroven naáí informaõní prece
(vzpomenme jenom jeho omezeného tematického rozeahu), víme jiá
dnes, Ze hluboce zasáhne veêkerou infórmaíSní dinnost u nás, pod-
nití nebo alespoíí uspíSí ur.ché strukturální zmêny v naáí infor-



maöni siti, konvenfiní metody informaoní práce zõásti nahradí no-
vodobymi (strojové zpracování informací) a celou õeskosiovenskou
informaoní soustavu obohatí o zkuâenosti, moderní prostredky a
metody (mame na mysli pfedevsím system zpracování inforaací na
samoöinnych poöitaöich, progremy pro SDI- selective dissemina-
tion of information, retrospektivni reSeräe), které bychom ji-
nak nepoznali, nebo obtíínè a zdlouhavê poznávali jinde.

Budiá tedy na závêr feõeno, íe dosah íeskoslovenské úfiaati v Mβ-
zinárodním systému nukleárních informací je obrovsky a nevyõísli-
telny (úspory pracovní i devizové plynoucí z centrální akvizice
a distribuce zahraniöni literatury, vyloußeni duplicitní infor-
maöni práce, ale i duplicitního vyzkunu a v^voje atd*)«

Co je väak pfedpokladem úspèâné úõasti v Systému? Jisté plyne
z celého predchozího vykladu, Se je to dokonale fungující ce-
lostátní síí informaèních útvarü, jeè by zahrnula váechna jader-
ná pracoviátè. V Öeskoslovensku se teprve vytvárí» A zde jsme
u poõátku váech vécí. Nejsme neodvislí. Náã úspêch závisí na
spoleõné práci a rozumné délbê práce váech naèich informaönlch
útvarü i jednotlivych tvúrõích pracovníku« (Z jinych aspektü se
touto otázkou budeme jestê zabyvat ve III» kapitole*) Podpora
nasich snah soustfedênych na modernizaci a lepsí úõinnost in-
forma õní práce byla dosud vyiizná a také naâe postavení v INIS
bylo dobre, ale stojíme teprve na zaoátku cesty. Mnohé zb^vá
jeátê uõinit.

II. Nuclear Science Abstracts of Czechoslovakia

Také v teto õásti naáeho sdélení budeme jeâtê hcvofit o Cinnoeti
Stfediska obrácené ven, do zahranioí, totig o vydáváni referáto-
vého õasopisu Nuclear Science Abstracts of Czechoslovakia (zkrá-
cené NSACZ)t ktery je urõen pfedevaím pro zahraniöni vyméru a
své poslání ji£ rok apolehlivé plní. Dosud jsme navásali styk
s 250 zahrani&ními ústavy a ji2 50 ústavú z celého svêta nám po~
sílá oplátkou vlastní ti sky. Namátkou jmenujme rusky Sasopie
Problemy peredaèi informacii, americky International Journal of
Radiation Biology a Nuclear Science Abstracts (USA), anglicky



British Journal of Radiology, francouzsky' Bulletin d'information

A.T.E.N a západonèmecky" Atomwirtschaft, % Nèmecké demokratické

republiky dostáváme Informationen zur Kernforschung und Kern-

technik, ze 5vy*car8ka EIR Reporte, z Japonska JAERI Report a

Nuclear Science Information of Japan, ze Spanèlska J.E.N. Re-

ports a z Pékistanu AECD Reports.

INa sto v^tiskü õasopisu NSACZ rozesíláme i do öeskoslovensk^ch

institucí. ' I]

NSACZ je anglicky psanou registrujlcl bibliografií, v níz publi-

kujeme anotace téchto materiell:

1) olánkü a krátktfch sdêlení öesky"ch a slovenskych autoru, uve-

íejnênych v naãich õasopisech;

2) cTánkü cizích autorú, uveíejnênych v naãich õasopisech;

3) materiálu z konferencí a sympósií, aí. u2 se konají u nás

nebo v cizinê, ale jen potud, pokud v Öeskoslovensku vyjde

z tèchto materiálu sborník;

4) disertaõních prací;

5) vyzkumnych zpráv, hodí-li se k zvefejnéní a k zahraniõní vy-

mènêx);

6) patentü;

7) knih.

x) Do Swopiau zafaxujeae pouse anotaee onêeh rftkomafeh sprár, které naäe
jaderné lastituce Ihforaaüniau etfedisku «utoaatieky posllají. S níkte-
rfmi úetary neuae doeud Tyjaeaêny Tàechny jeaoé otáíky t^kajícl a« xa-
f&zeni anotací do referátOTého Saaopiau, zvjaéna lct«ro s dokuaentü
bychoa po uverejnèní abetraktu eohli poelat do »abraniíí. Fro zjednodu-
áeni naSí práco by bylo uiiteSné, kdyby ústavy ujíeí lájea na toe, «by I
snotaee jejich praoi byly • ISACZ publikorany, poeílaly do ÚISJP Taaa^a
ty vyskuané xpráTy, a niaií afiieaa volnê zacházet, a apaeielni ozaaíily
zpráTy, které byeboa aohli poakytnout i sájaaeãi T sahraniSí (v toa pfí-
padi proaiaa o 2 exeaplára - 1 pro I H S ft 1 pro JTS&22). Proapélo by T Í -
ci, kdyby aa praeovniei VTEI s naáiob. jadernycb. praeoriif obraoali w
aryai otáskaai, nànhy nabo nabidkaai pfiao a« radaktora ISACZ ing. Sta-
nlka (adraaat ÚISJP Zbraalav, talafòa 54 38 37 ).
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V NSACZ sledujeae materiály pojaté do tematického rozaahu IMIS*
Vybíráme z prcdukce roku 1969 a pozdéjái (prvni oisio vyãlo v ro-
ce 1969)« Gasopis vychází õtyrikrát do roka, nepoõltáee-li jedno
õíslo indexové« Dosud vySlo

oislo 1, svazek 1 (prosinec 1969),
aíalo 1, evazek 2 (bfezen 1970),
oíslo 2, evazek 2 (õerven 1970),
õíslo 3, svazek 2 (záff 1970),

Do jednoho rooníku zafadíae celkee asi 1000 záznamú, Óplnoet jed-
notlivych souborü zpètnê ovèfujeme podle Bibliografického kata-
logu, jeho jednotliv^ch óddílü.

Jen velai ná okraji byehoa pfi teto pHlaiitoati ehtéli uposorait na n$kolik
hlavních tiaaá, podia niehi w aá autor pfi paani abatraktu fídit» aby kva-
l ita zminènyeh anotacit ktará bohuiel po obsahové atránoa shuata nabyVi Ty-
nikající, byla lapíi . Citujeae % Pokynú pro vypraeovánl autord^ch abatraktCL
k publikacía:

Pfi paaní abatraktu by aèli autofi alt na paaHi, Ia to aâia byt jadiná iimt
2lánku, která bude Stana (I ) .

Abstrakt ná obeahovat atruSn^, ala inforaativai aouhrn obaafcu a xávírü clánku
a aá v nêa byt zainka o kaidé nove inforaacit která ja r Slinku obsaxena*
Abstrakt neaá obsahoTat inforaace nabo v^roky, ktaré oajaou obaaiany Ta
Tlaatnia Slánku, a také nepodatatné podrobnoati.

Je cenné oznaSit zpracoTinl rúxaych otixek zkouaané teaatiky alory jako
"atruCny", "vyíerpáTající", "teoreticky", "experiaentálni* atd.

Inforaaee a4 zahrnovat pozoroTaná fakta, záTêry experiaentu nabo poleaiky a
podatatné údaje o noTé aetodi nabo noTé narriané aparatufa atd.

Pokud je to aoiná, je lépe udat Sioolné Tysledky, nel pomo aloTy popiaoTat,
eo bylo zaêreno.

Ui byt UTedena saiska o noTycb. aateriáleob. (alitinich apod.) a o aoT êh Cl-
selnych údajies, napf. fyzikálnlch koaataotáoh. Teato zaínkaa ja tfaba TÍBO-

v&t pozornost, i kdyi aohou byt radl.jií v» eronáaí a hlaTala «ala* iláaku.
aflie züetat dfileiitá inforaaea akryta.
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Zahrnuje-li abatrakt experiaentálni vysledky, aá byti take nasnaSena pouiitá
aetoda. Zainka o nove aetodê aá obeahovat základni princip, roasah Sinnosti
a pfeenoet vysledku.

Je tfeba vênoTat pozornoat toau, aby nedoãlo ke zkrasleni a chybné inforaaci.

A jesté nekolik citátü tykajicich. ae zpracování abatraktu.

Abatrakt aá byt psán tak, aby vêty na eebe navazoraly v aouvisly text , a aby

tedy nebyl jen seznaaea nadpiafi . . . Aby abatrakt aohl byt pfevzat beze znên

do Sasopisfi publikujicich abstrakta, nemá byt psán v prvni oaobè.

Abatrakt má byt srozuaitelny bez odkazu na cely Slánek . . . neaá obaahorat

nestandardni zkratky, symboly nebo Tyrazy, pokud T samém abstraktu není aiata

na jej ich vysretleni. Heaá rovnèi cbsahOTat apecifické odkazy (c i s les ) na

nèkterou Sáat» rovnici, obrázek nebo tabulku v òlánku.

Abstrakt aá byt co nejstrucncjãi. Obvykle neaá pfesáhnout 200 aí 250 slov . . .

Konec citace a j e i t è poznáaku za NSACZi ByIo by dobre, kdyby náa autori po-

s í l a l i evé abstrakty Vβ dvou fecech - v Sestinê nebo slovenãtinè a v prekladu

do angliòtiny, bez ohledu na t o , v jaké fec i je práce nspsána. Onlouvaae ae,

pokud jaae pozornost Stenáre neoprávnènê poutali k vècem, které jsou au dávno

snáay.

A j e a t ê n ê k o l i k letmych kons ta tován í na závér» Neoekanê v f e l y

ohlas õeskoslovenského referátového casopisu Nuclear Science
Abstracts of Czechoslovakia v zahraniöi nas píimél k tomu, aby-
chom térnèf zdvojnásobili náklad. Uõinili jsme tak s radostí» Uni-
kátní a tézko dostupné publikace, které náhradou za õasopis ze za-
hraniõí dostáváme, jsou nejen kultumím ziskem. Ekonouicky pfínos
nebyl dosud vyõíslen, nebot okruh partnerü va vzájemné vyméné ne-
ní stále ^*sStè uzavren, ale j i s to je , 2e nebude bezvyznamny»

Není tedy pochyby: Péõí tístfedního informafního stfediska vychází
õasopis dobr^ a vâestrannê uzite&tf, pripooténe jej tedy k hma-
tatelnym aktivum teto mladé instituce a pokraöujme v naSem poné-
kud nesourodém vykladu.
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ill. Studijní a informaóní óirmost

Obé pfedchozí kapitoly tvofí sice logicky celek s touto kapitolou,

ale se zf et ei em k tomu, ie práce pro INIS a redakõní pííprava re-

ferátového õasopisu jsou vyhranêné samostatnyai a svébytnymi

prvky v üinnosti 3tudijního oddélení, vyõlenili jsme je do zvláat-

ních kapitol. K tomu, co bylo jiá pojato do stati o Mezinároâním

systému nukleárních informací, bychom na tomto místè mohli jeáté

pfipojit maly dovêtek: Pracovníci studijního oddèlení se podíleli

na vypracování õeskoslovenského návrhu na Subject Scope a spolu-

utváfeli tak jeho koneõnou podobu. Sestavili a 23. bíezna 1970

odeslali do HAAE Pr° INIS první õeskoslovensky soubor vstupních

dat a od té doby pravidelnê kaády mèsíc posílají do MAAE daláí

scubory« Naléhavost a neúprosná periodicita prací na programu

INIS a na NSACZ váak ponèkud omezuje prostor vyhrazeny vlastní

studijní pfáci.

V teto sféíe naãeho informaoního püsobení álo zprvu spíáe o re-

serání õinnost, nyní se tèziãté zvolna presouvá na rozborovou a

studijní práci. Pfahledy literatury z uroité pfesnè vymezené

oblasti ipracovávají infomaíní ináenyfi buã jednorázovê, nebo

prubéznê. Za první pololetí letoãního roku bylo ve studijnía od-

dèlení zpracováno 8 reáerSí a 5 studijních zpráv, 13 studijních

zpráv se vypracovává prübêánè, Jmenované práce si u ÚISJP vêtéi-

nou objednávají jednotlivá oddèlení CSKAE, ale pracujeae také

pro Öeskoslovensky uranovy prunysl a jiné instituce naáeho jader-

ného programu.

Do teto chvíle jsme váak nehovofili o jednom z elementárních úko-

lü ÚISJP, ktery je spolu s nékolika daláími základním vychodis-

kem a opodstatnéním existence Informaoního stíediska, totiz o

úkolu koordinaõním.

Vykonán byl jen menáí díl toho, co zde jednou vykonáno byt má, a

to jen ta õást, která byla dosud nezbytná pro vlastní práci Stfe-

diskac V roce 1971 vãak bude nutno tento úkol v plném jeho roz-

sahu splnit, neboí na tom závisí i efektivnl vyuáívání INIS.

Co tedy bude nutné v tomto smêru uõinit? Velai zhuáténé se to dá

vyjádíit v nékolika bodech. Ve spolupráci se vâemi inforeafiními
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útvary jadernych oboru má Informaõní stredisko

1) provêfit souõasnou strukturu zmlnênych útvarü, náplrr a úro-
ven jejich prece, jejich pracovní a materiálové vybavení;

2) pofídit prehled jejich dosavadní publikaõní õinnosti;

3) zjistit, v õem se vyskytují duplicity a které obory nej3ou
informaSnê obhospodafovány;

4) pfipravit návrh koordinace a vzájemné vjfmény informací
s ohledem na prograa INIS a projednat jej s *;edoucími pra-
covníky ostatních infonsaoních stfedisek«

To je tedy v jádru úhrn õinnosti studijního oddélení. Jeáté by
sea snad patíila &aínka o tom, íe ÚISJP má pfevzít tisk Jaderné
energ.e a inforeacní iníenyfi pf-ipravují obsahové zmêny v tomto
õasopise. A to je u2 opravdu vãechno.

IV. Publikaõní óinnost

Je pocliopitelnê zamèfena tymá smérem jako veèkerá õinnost Stf-e-
diska. Publikace, které tu Vycbázejí nebo budou vycházet,se vází
buä pMmo k infonaaõní práci ÚISJP, nebo seznamují naâi odbornou
verejnost s éeskoalovenskymi i zahraniõními vyzkumy v jadernych
oborech.

Do první skupiny patrí vesaés periodika:

a) NSACZ1 referétovy õasopis, o nèaz bylo pojednáno v jedné
z predchozích kapitol.

b) Pro informaci naáí vêdecké a technické verejnosti o tom, co
ze zahraniCních õasopisu m&Seme zpfístâpnit naâim odborníkum,
yydáváme
Obsany zahraniõních õaaopisü z jadernych oború, radu A a B *

Pro xaõátek jsae do Obsahü zaíadili jenom obsany z nejdüle-
iitêjSích Casopisü, které do naaí knihovny docházejí. Obsany
také nepostihují vèechny jaderné obory,

ftada A zahrnuje chemii, metalurgii, keramiku, aornictví a
úpraTu rud.
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fiada B jadernou techniku, energetiku, elektrotechniku, elektro-

niku a mêficí techniku«

Uvaáujeme vSak o vydávání dalàích fad a postupném vyuáití

• váech zahranioních õascpisu, které do Stfediska docházejí. Ze

vâech õlánkú, které jsou zafazeny do 0b3ahu, zhotovujeme ko-

pie (fotokopie, mikrofílmy a mikrofiáe)«,

c) Seznam novinek (pfírústky knihovny) - vychází 12 õísel roínè.

d) IHIS Atomindex» Pfipravujeme reprint - 12 Sisei do roka.

Neperiodické publikace patfí do druhé skupiny vydávané literatury.

Sem pfedevâím náleáí:

fiada Informaci IJISJP1 v niz zveiejnujene zejména méné rozsáhlá

aktuální díla cizich i naèich autorü, která jsou v dane chvlli

pro öeskoslovensky jaderny program potfebná nebo zajímavá*

Sborníky a konferencí a symposií. Pfipravujeme sborník z konfe-

rence 0 jaderném teplárenství v õeské a anglické verzi. V tomto

roce jsme vydali sborník z konference Termodynamické jevy v ak-

tivní zónê rychlych reaktor« v õeátiné a dokonõujeme ruskcu ver-

zi. V pfíátím roce vydáme sborník z 5. celostátní konference

o jaderné energetice a pfipravíee do tisku sborník z II. sympo-

sia RVHP Issledovanija v oblasti pererabotky obluöonnogo topliva.

Dále vydáváme püvodní díla naàich autora i pfekladovou

litersturu, která shrnuje vyznamné v^sledky novych vyzkunfi

u nás i v zahranigí, seznamuje naãi vefejnost s jaderny-

mi programy nejvètáích svêtoy^ch producentú jaderné energie,

s rozvojem jaderné energetiky ve svètê i s dílõími, ale zá~

vaán^mi problémy jednotlivych jademych oború.

Na tomto poli stejnè jako v ostatních oblastech své õinnosti

úzce spolupracujeme s Ceskoslovenskou komisí pro atomovou

energii, vydáváme publikace ÖSKAE pro aezinárodní vymênu i

pro její vlastní potfeby, reprinty a nejrüznèjaí tisky pro

její oddélení a oväem i pro ÖSUP a jiná pracoviêté õeskoelo-
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venského jaderného programu.

NaSe vydavatelská õinnost jiá prinesla mnohé dobre vysledky, tíe-

baze redakce systematicky pracuje teprve ctrnáct mêsícú, a nyní,

po pfestavbê naáí tiskárny, doufáme, 2e vydá jesté hojnèjáí plody.

Zmínili jsme se o tiskámé. Nebude na skodu, kdyí i o tomto zafí-

zení ÚISJP, pro veäkerou naài õinnost tak mimofádnè dülezitém,

rekneme nèkolik nezbytnych slov. Tiskárna pfedeváím tiskne publi-

kace vydávané UIS^. Pracuje ale rovnèá pro jiné instituce, a pro-

to by bylo dülegité vèdèt, 2e je vybavena zafázením pro ofsetovy

tisk periodickych i neperiodickych publikací, pro vyrobu nároõnych

reprezentaoních publikací, õernobíl^ch i barevnych prospektu a

podobnych tiskovin. 2e váak riení vybavena pro tisk pozvánek, novo-

roãenek, vizitek a jinych obdobnych materiálú. Nyní se zde uvádí

do chodu fotosázecí system Monophoto, na nèmá budeme moei tisknout

velai nároõné publikace (is matematickou sazbou).

V. Knihovna a fotografické slu±by

Teprve v roce 1969 zahájila knihovna ÖISJP pravidelny provoz, a

v jejích fondech najdeme jiá 8 000 knih, reportü a mikrofiãí.

Dochází jí 330 õasopiaeckych titula, z toho 180 zahranioních.

Jak jene se zmínili drive, knihovna kazdy mêsíc infoimuje o svych

prírústcích v Seznamu novinek, & obsahy zahranioních õasopisü,

ktei-é dos tá vá, zprístupnuje v dalsím jmenovaném periodiku. (Cesko-

alovenské õasopisy, které knihovna opatfuje, jsou nám podkladem

pro vypracování õeskoslovenakych vstupních dat do INIS a pro

pfípravu referátového õasopisü NSACZ.)

K nejnárõcnéjáím pracím knihovny vSak patfí:

1) aeziknihovní v^pujSní sluzba;

2) mezinárodní vypüjõní sluítoa píeváánê z MAAE {t^ká se i vê-

deckych filmu);

3) opatfování reportü na mikrofiãích z fondü MAAE a jejich püjõo-

vání jednotlivym jadernym pracoviâtím;



4) mezinárodní vymèna: za NSACZ dosud získáváme reporty z 50
zahraniõních institucí a 20 õasopiseck^ch titulü;

5) centrální distribuce literatury získávané z MAAE.

Pro bli2áí informaci téch, kdo se o to zajímají, jde o obory:

1) biologii, zemèdêlství a medicínu;

2) bezpeänost a ochranu pred zárením, radioaktivní odpady;

3) fyziku, fyziku plazmatu a elektronilai;

4} chemii, geologii a suroviny;

5} reakfcorovou fyziku, reaktory a jadernou energetiku;

6) prümyslovou aplikaci;

7) ekonomiku;

8) právní aspekty.

Z by vá snad jeãtê dodat, 2e podle objednávek, které do knihovny
pficházejí, zhotovuje fotografické oddélení ÜISJP mikrofiâe, fo-
tokopie a mikrofiley ze váech Materialú, o nichz byla feö, jakoz i
zvétâeniny a duplikáty mikrofisí, které má Stfediako k dispozici.

Tyto sluzby poskytujô tflSJP celkem 220 ústavüm a institucím.

Slovo na závêr

Uzavíráme svúj vyklad o zámérech a smèrech v^voje tístíedního
informaoního stfediska pro jaderny program a doufáme, 2e ne-
postrádal smysl* Ka nepatrné ploäe dvou let, kdy Informaõní stfe-
disko vznikalo a zároven bylo i tvürcea objektivnich hodnot, vy-
rostlo urCité dílo» Nevadi, íe v tomto okaaiiku stojíme sotva
v poloviné ceaty, ze jaae Ye svém smérování atét ae centrem, o
jakém jsme hovofili v úvodu, nedospêli jeãtê k definitivnlmu
tvaru. Usilujeme o to. Dvoustranny úkol zprostfedkovatele, re-
ciprocita naáí práce vyíaduje pochopení a znalost TOCÍ. Chceme
vöfit, 'ie i tato mala informace k tomu svym zpúsobem pMepéje.
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