
Příloha č. 10 
Počty rešerší, zobrazených plných textů a abstraktů za rok2008 podle typů 

knihoven 

Celkový přehled - počet rešerší

Celkový přehled - počet zobrazených plných textů

Celkový přehled - počet zobrazených abstraktů

 

Celkový přehled - počet rešerší

VŠ knihovny 
Odborné knihovny 
Výzkumné ústavy 
Knihovny muzeí, galerií a archívů
Krajské knihovny 
Celkem 

 

 

  

Odborné knihovny
8,07%

Výzkumné ústavy

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO

Počty rešerší, zobrazených plných textů a abstraktů za rok2008 podle typů 

počet rešerší 

počet zobrazených plných textů 

zobrazených abstraktů 

počet rešerší 
 

  2008 (I-IX) 

789 986 
73 026 
19 173 

Knihovny muzeí, galerií a archívů 1 205 
21 816 
905 206 

 

Výzkumné ústavy
2,12%

Knihovny 
muzeí, galerií a 

archívů
0,13%

Krajské knihovny
2,41%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO

počty rešerší
(leden-listopad 2008) 

Počty rešerší, zobrazených plných textů a abstraktů za rok2008 podle typů 

VŠ knihovny
87,27%

Krajské knihovny
2,41%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO



Celkový přehled - počet zobrazených plných textů

VŠ knihovny 
Odborné knihovny 
Výzkumné ústavy 
Knihovny muzeí, galerií a archívů
Krajské knihovny 
Celkem 

 

 

  

Odborné knihovny
27,33%

Výzkumné ústavy
2,45%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO

počty zobrazených plných textů

počet zobrazených plných textů

  2008 (I-XI) 

147 989 
60 620 
5 437 

Knihovny muzeí, galerií a archívů 436 
7 321 

221 803 

 

Knihovny 
muzeí, galerií a 

archívů
0,20%

Krajské knihovny
3,30%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO

počty zobrazených plných textů
(leden-listopad 2008)

počet zobrazených plných textů 

VŠ knihovny
66,72%

Krajské knihovny
3,30%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO



Celkový přehled - počet zobrazených 

VŠ knihovny 
Odborné knihovny 
Výzkumné ústavy 
Knihovny muzeí, galerií a archívů
Krajské knihovny 
Celkem 

 

 

 

Odborné knihovny
39,05%

Výzkumné ústavy
1,37%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO

počet zobrazených abstraktů 

  2008 (I-XI) 

225 052 
156 601 

5 495 
Knihovny muzeí, galerií a archívů 223 

13 661 
401 032 

Knihovny 
muzeí, galerií a 

archívů
0,06%

Krajské knihovny
3,41%

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO

počty zobrazených abstraktů
(leden-listopad 2008)

VŠ knihovny
56,12%

Krajské knihovny

Knihovny zapojené do projektu

poměrné zastoupení při vyhledávání v databázích EBSCO


