Zápis z jednání zástupců knihoven, které jsou příjemci povinného výtisku podle zákona č. 37/95 Sb.
včetně Vyhlášky 252/95 Sb. se zástupci časopisů Literární noviny-Nové knihy a Knižní novinky,
konaného 29. 11. 2002 v Národní knihovně v Praze
Přítomni: 19 zástupců knihoven, 3 zástupci periodik, viz prezenční listina
Program:
Jednání bylo ovlivněno nezaviněným pozdním příchodem spolupořadatelů, zástupců SVK v Ústí nad
Labem ředitele ing. A. Brožka a akvizitérky J. Lichtenbergové.
Ředitelka SVK v Kladně dr. Bínová zahájila jednání informací o současném stavu poskytovaných
informací o nově vydávaných dokumentech prostřednictvím dvou periodik. Situace od posledního
jednání, které proběhlo 30. května 2002, se v podstatě nezměnila. Aktuální rozbor a srovnání
v číslech provedla J. Lichtenbergová – SVK Ústí nad Labem, viz. příloha.
Dr. Bínová upozornila na nový zákon 320/2002 Sb., platný od 1.1. 2003, a novelizaci prováděcí
vyhlášky. Vyhláška vstoupí v platnost nejdříve 1. 3. 2003. Příprava vyhlášky je komplikována tím, že
některé z knihoven, které jsou dle dosud platné vyhlášky příjemci nabídkové povinnosti, nemají právní
subjektivitu a novelizované vyhláška by se na ně nemohla vztahovat.
Před příchodem zástupce Literárních novin-Nových knih proběhla diskuse o kvalitě a množství
bibliografických záznamů včetně počtu nakladatelů, kteří uzavřeli smlouvy v jednotlivých
periodikách.
Dr. Stoklasová (Národní knihovna ČR) informovala o jednání se zástupci obou nabídkových periodik
(Nové knihy, Knižní novinky), kteří zpracovali projekt do programu VISK 8 a týkaly se připojení do
Jednotné informační brány (JIB). Oba projekty v 1. kole neprošly, akceptovány byly až v kole 2.
V rámci projektu by záznamy z obou periodik mohly být zveřejňovány prostřednictvím JIB. Kvalita
bibl. záznamů obou periodik je rozdílná, problémem je dodržování úrovně zápisu záznamů (pravidla
AACR při využívání záznamů) a tím i jejich využívání knihovnami. Nové knihy pracují se systémem
Clavius, Knižní novinky se systémem Codex – program KV J. Kanzelsbergera. V druhém případě
nelze očekávat výrazné zlepšení kvality záznamů, protože program je určen a využíván ke
komerčnímu užití. Pravidlo, že by záznamy v nabídkových periodicích musely mít podobu AARC,
není stanoveno. Výsledek jednání – zlepšování kvality záznamů, snaha o propojení záznamů s O.K.
knihami a Českou národní bibliografií (systém Aleph).
Vystoupení zástupce Literárních novin-Nových knih dr. J. Křehlové:
Dr. Křehlová očekávala dotazy a připomínky ze strany zástupců knihoven, sama neměla zásadní
projev.
-dotazy na obsah, aktuálnost a počet titulů v periodiku, smlouvy s nakladateli, finanční jistota po
zrušení dotací, duplicitní záznamy, pravidelná aktualizace adresáře nakladatelů, vystavování adresáře
na www stránkách LN-NK
odpověď dr. Křehlové: obsah, počet titulů i aktuálnost jsou dostačující, cíleně jsou oslovováni
nekomerční nakladatelé, smlouvy s nakladateli někdy problematické, nakladatelé nereagují na výzvy,
zrušená finanční dotace z MK se netýká Nových knih, placená inzerce je výhodná a není na úkor
počtu záznamů, podoba periodika se nebude měnit. Kvalita bibliografických záznamů odpovídá
pravidlům AACR. WWW stránky pro informace o aktualizovaném adresáři nakladatelů jsou zatím
mimo provoz. Dotazy a kontakt na dr. Křehlovou:
krehlova.zsh@seznam.cz, liternov@comp.cz
Dr. Bínová informovala o tvorbě databáze, kterou vytvářejí vydavatelství vysokých škol. RNDr.
Hanou Dzikovou, ředitelkou Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, byly předány informace
ze vzájemné korespondence i osobního jednání. Dr. Dziková navrhuje, aby zástupci knihoven oslovili
nakladatele VŠ k účasti v databázi s tím, že uvedení titulů bude knihovnami akceptováno a
považováno za splnění nabídkové povinnosti.
První fáze tvorby databáze byla ukončena. Databáze vystavena na adrese edubooks.zcu.cz. Autoři
předpokládají dokončení 1. etapy do konce ledna 2003 a uvedení do ostrého provozu. Projekt byl
schválen a finančně podpořen Vzdělávací nadací Jana Husa. Řešitelé by přivítali rozšíření týmu o

zástupce knihoven, kteří by pomohli formovat další práci na databázi. Nejbližší termín 14. – 15. leden
v Olomouci (seminář VŠ vydavatelů).
Připojen adresář vydavatelství VŠ jako další soubor:
Po příchodu kolegů ze SVK Ústí nad Labem jednání pokračovalo velmi podrobnou a kvalitní
analýzou obou periodik ze šesti hledisek, kterou provedla J. Lichtenbergová. Viz příloha.
Jednání pokračovalo vystoupením zástupců časopisu SČKN Knižní novinky dr. J. Císaře a O.
Vaškové.
Po úvodu ing. Brožka, který připomněl číselná fakta, vystoupil dr. Císař a hovořil o záměrech
periodika. V letošním ročníku bude uvedeno takřka 8000 bibliografických záznamů (asi 60%
produkce)
- nakladatelé VŠ – problém i pro Knižní novinky (dále KN), ze strany VŠ malý zájem,
jednorázové informace
- Knihkupectví Academia, další informační zdroj pro KN
- duplicitám se nelze vyhnout, nakladatelé využijí každou příležitost k informaci veřejnosti (tedy
nejen knihovníků)
- časopis je u knihkupců pro čtenáře zdarma, pokud bude pro omezený okruh čtenářů + knihoven,
z reklamních důvodů tento záměr není dobrý, časopis se musí dělat tak, aby se zaplatil
- duplicita uváděných nakladatelů s NK, nešťastná situace, oslovení nakladatelů oběma periodiky
vyvolalo u nakladatelů problém, řešení?
- spousta titulů, kdy nakladatelé zašlou informace rovnou do knihovny e-mailovou poštou, návrh na
řešení situace-předat poštu do KN ke zpracování a zveřejnění, neúplné údaje doplní KN
- KN nemohou nutit, aby nakladatelé plnily nabídkovou povinnost jinak, mohou tak doporučit
knihovny, web SČKN-Knižní novinky mají formulář, který je pro nakladatele velmi jednoduchý a
přehledný pro doplnění údajů o vydávané publikaci, dobrá spolupráce s Knihovnou J.Drdy
v Příbrami
- otázka na uvádění dat ve formátu odpovídajícímu knihovnickému zpracování, rozsah dat je dobrý,
formát neodpovídá, co s tím? Odpověď: Pokud budou nakladatelé sami vkládat data do
připraveného formuláře, může se přejít na nový systém, perspektiva více let, ne příštího roku.
Časopis je určen pro širokou veřejnost
- otázka aktuálnosti nejnovějších titulů je možná
- otázka uvádění úplnosti produkce u smluvních nakladatelů, distribuční firmy nenabízí celou
produkci, jaká je kontrola? Odpověď: oznámení o vydávaných titulech chodí se zpožděním,
kontrola špatná
- otázka vyhledávání nových regionálních nakladatelů – kam až sahá záběr, knihovny mají zájem.
Odpověď: snaha o kontakty je, kapacita SČKN nestačí rychle reagovat, vítají spíše opačný
kontakt od nakladatelů, urgence, snaha zlepšit, ale nelze vše
- reakce dr. Císaře na naši praxi registrace nových nakladatelů, uvedl z praxe v Polsku –registrovaní
0% DPH, neregistrovaní 22% DPH.
- otázku nekompletní informovanosti o knižním trhu by řešil větší dopad sankcí ze strany knihoven,
ze strany SČKN a Národní knihovny
- SČKN, dobrovolná instituce, technické vybavení malé, špatná diskuse i mezi odbornou veřejností,
náklady nakladatelů spojené s uváděním informací o vydávaných titulech se pro nakladatele
rovnají nákladům na poštovné včetně počtu inzerovaných titulů, náklady SČKN spojené
s vydáním jedné tiskové strany KN – 3600,- Kč
Jednání pokračovalo jednotlivými informacemi
- nabídka nakl. Slovart ke spolupráci s knihovnami, 30% slevy na nákup dokumentů, kontakt
slovart@slovart.cz

-

právě probíhající Pražský antikvární veletrh
právě probíhající výprodej knih v Knižním velkoobchodu J. Kanzelsbergera, 40% slevy

Závěry:
- duplicity v obou periodikách se nedají eliminovat

-

-

využívat zákona č. 37/1995 Sb. a finančně sankcionovat nakladatele, kteří neplní nabídkovou
povinnost
upozorňovat jednotlivé nakladatele, kteří plní nabídkovou povinnost přímou informací do
knihovny, aby tak činili prostřednictvím KN a LN-NK
doplnit adresy jednotlivých regionálních nakladatelů do báze ISBN
zaslat odpověď dr. Dzikové, ředitelce Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci a potvrdit
účast zástupců knihoven na lednovém semináři, oslovit na místě vydavatele formou dopisu, jak
spolupracovat s knihovnami o nabídkové povinnosti
v polovině roku 2003 svolat další jednání akvizitérů knihoven s nabídkovou povinností
součástí zápisu Prezenční listina , Porovnání periodik, která plní nabídkovou povinnost – analýza
(autor paní Lichtenbergová) a Adresář vydavatelství VŠ

Zapsala Vlasta Špáňová
13. prosince 2002

