Zápis z 8. semináře "Akvizice domácí produkce - elektronické nosiče, skripta,
učebnice", konaného ve Státní vědecké knihovně v Kladně 11. června 1998
__________________________________________________________________
Přítomni: 75 zástupců knihoven, nakladatelů, distribučních firem a dalších institucí
Program: na pozvánce
1. Ředitelka SVK Kladno PhDr. J. Bínová zahájila 8. ročník semináře s nástinem
programu a představila v krátké charakteristice SVK Kladno.
2. Ředitel SVK Ústí n.L. ing. A. Brožek upřesnil program včetně informace o
pozvaných přednášejících, kteří se s omluvou nedostavili (zástupci Knih '98, CDROM centra). Pohovořil krátce o evidenci CD-ROMů a disket v SVK Ústí n.L. s
možností prohlédnutí jejich báze v notebooku. Na tabuli vypsal hlediska, ke kterým
by se měli přednášející vyjádřit.
3. Olga Vašková - redakce časopisu Nové knihy
Paní Vašková upozornila na změnu - od č.22/98 je rubrika Knihy v prodeji na
samostatné příloze. Pohovořila o grafické úpravě týdeníku a o bibliografickém
zpracování CD-ROMů, které jsou zasílány vydavatelem nebo opatřovány v
prodejnách. Konec r. 1996, rok 1997 a 1998 je ve znamení recenzí, v rozmezí 6 týdnů
je jedna tisková strana věnována CD-ROMům a technické stránce věci, uvažuje se o
možnosti zkrácení na 4 týdny a se širším zaměřením.
4. Jaroslav Macnar - BSP Multimedia
Čerčanská 3, 140 00 Praha 4
T: ++ 420 2 276622
++ 420 2 61218070-71
F: ++ 420 2 61218069
E-mail: jardam@bsp.cz
Firma vznikla v roce 1993, zabývá se distribucí výukových a vzdělávacích multimédií
zahraničních a českých, po roce 1996 nastal 90% pokles zájmu o zahraniční
multimédia. Zaměřuje se na produkci nakladatelství Dorling Kindersley Book, v
současné době jsou 3 tituly plně lokalizovány v českém jazyce, do podzimu 1998 by
firma ráda stihla další 3-4 tituly. Recenze firma uveřejňuje v Nových knihách, Mladé
frontě dnes, Hospodářských novinách, na domovské stránce na Internetu. Slevy pro
školy i knihovny činí asi 15%, všechny dostupné formy placení, firma neúčtuje
poštovné. Není problém půjčit CD-ROM domů - licence na 1 počítač.
5. Dr. Hanuš Türk - obchodní agentura OPA
V zápolí 20a/1143, 141 00 Praha 4
T: 02/472 50 53
02/42 41 63
F: 02/472 50 53
Firma se zabývá distribucí knih, CD-ROMů a kazet, nabídka písemnou formou na
zvláštních listech nebo v edičních plánech, rabat 24% na všechno dodané zboží,
platba fakturou, dodání poštou, distribuce CD-ROMů z nakladatelství BEN a CD-

ROM centra, licence se firmy netýkají.
6. Jana Březinová - Albertina icome
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
T: 02/24 80 33 03
F: 02/24 80 32 96
E-mail: Jan.Mottl@aip.cz
WWW: http://www.aip.cz
Firma se zabývá distribucí zahraničních databází a těchto elektronických databází:
ČNB, SNB ve spolupráci s Maticí slovenskou v Martině, MDT.
Informace formou letáku (hlavně o ČNB), dále v Knihách'98.
Databáze ČNB: knihy, články z českých časopisů a novin, periodika, zahraniční
bohemika. dizertace a autoreferáty. MK ČR poskytlo grant, aby knihovny mohly
získat ČNB za nižší cenu. Původní cena (záměr 30.000.- Kč)se snížila nyní na 3.000,Kč za 4 CD-ROMy ročně s měsíční aktualizací. Platba proforma fakturou, 10% sleva
distributorům. Poštovné je v ceně produktu, který je určen pro vnitřní potřebu
knihoven. Grant není na věčné časy, ale s pravděpodobným udržením této ceny se
počítá i v příštím roce. Síťová verze ČNB stojí 5.900.- Kč.
Databáze SNB nemá vládní podporu, její cena je 13-14.000,- Kč, aktualizace měsíčně
na disketách.
Nebyl na místě zodpovězen dotaz, zda je možné databázi MDT podle licenčních
podmínek zpřístupnit více čtenářům.
7. ing. Jaroslav Losert - České vysoké učení technické v Praze, audiovizuální a
technické centrum
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
T:02/29 23 18
02/29 62 39 17
E-mail: LOSERT@KMT.FJFI.CVUT.CZ
nebo další adresa:
Holečkova 103, 190 14 Praha - Klínovice
T: 02/788 22 38
Firma se zabývá distribucí skript a CD-ROMů pro potřeby ČVUT a dalších škol
včetně středních a učilišť. Distribuce z prodejny poštou na fakturu i dobírku,
vydavatelství ČVUT má vlastní ediční plány. Uvažují o slevách z instalací CD-ROMů
a problém licence je vyřešen, protože autoři jsou pracovníky ČVUT.
Paní Vašková z týdeníku Nové knihy se dotázala, zda by bylo možné o skriptech a
učebnicích ČVUT uveřejňovat bibliografické informace, tuto formu nabídkové
povinnosti by jistě uvítaly i knihovny místo nabídkových dopisů. (Poznámka autorky
zápisu: do konce října 1998 se neobjevil v Nových knihách žádný záznam o skriptech
ČVUT, takže spolupráce navázána nebyla).

8. PhDr. Jaroslav Císař - Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Jana Masaryka 56, 120 00 Praha 2
T: + 420-2-90030150
+ 420-2-24235302
F: + 420-2-24235302
E-mail: book@login.cz
Databáze Books in Print - elektronická verze stojí 260.- Kč (2x ročně aktualizace),
tištěná verze stojí 500.- Kč. Jsou zde zachyceny tituly, které jsou k dispozici na
českém knižním trhu. Vychází časopis Knihkupec a nakladatel, od č.5/98 jsou na
příloze uváděny zlevněné knihy. Svaz má databázi nakladatelů a knihkupců (kontakt
asi na 1.900 nakladatelů, 80 distributorů a 800 knihkupectví).Informace o
poskytovaných produktech v časopise Knihkupec a nakladatel, v Books in Print, na
knižním veletrhu, přímým dotazem na Svaz. Platba fakturou, Svaz je vlastníkem
licencí. Při odběru elektronické verze se přidává tištěný katalog zdarma.
9. PhDr. Jana Jílková - nakladatelství a vydavatelství Panax
Šumavská 5, 120 00 Praha 2
T: 02/24 25 69 47
02/24 25 69 83
02/24 25 76 54
F: 02/24 25 25 79
02/24 25 52 17
E-mail: remedia@panax.cz
Vydavatelství se zabývá vydáváním literatury z oblasti zdravotnictví a farmacie.
Vyšlo 2. vydání publikace Remedia compendium (knihovny mohou dostat se slevou)
a 3. vydání chystá nakladatelství na CD-ROMu.
Vychází časopis Remedia, určený pro lékaře a časopis Remedia populi, určený pro
veřejnost. Státní vědecké i okresní knihovny mohou po uzavření smlouvy dostávat
tyto časopisy rok zdarma.
10. ing. Miloš Mastník - Future Media International, s.r.o. (FMI)
Krocínovská 8, 160 00 Praha 6
T: +420-2-24311587
+420-2-24315625
F: +420-2-24311886
E-mail: bridge@mbox.vol.cz
Firma nabízí české multimediální tituly, nejzajímavější je řada z historie (spolupráce s
nakladatelstvím Paseka):
CD-ROM Dějiny zemí koruny české
CD-ROM Dějiny evropské civilizace
Recenze v periodikách Mladá fronta dnes, Hospodářské noviny, úzká spolupráce s

Knihami'98, které dávají informace na Internet. Objednávky na výše uvedené adrese,
sleva asi 20% na jejich produkty, ale firma je zároveň distribuční firmou i pro
produkty jiných výrobců. Platba v hotovosti i na fakturu, dodání poštou i osobně, není
problém s licencí.
Dotaz z týdeníku Nové knihy - Nové knihy by měly zájem uveřejňovat informace o
jejich produktech.
11. Mgr. Kateřina Rulfová - LEDA, nakladatelství a softwarový dům
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4 - Nusle
T: 02/43 65 54
02/43 65 68
F: 02/612 199 47
E-mail: leda@leda.cz
Firma vydává slovníky v knižní podobě i na CD-ROMech (asi 10 titulů na CDROMech), encyklopedie též na CD-ROMech (Česká multimediální encyklopedie). V
přípravě jsou CD-ROMy Encyklopedie o výtvarném umění a Slovník cizích slov.
Informace přes Nové knihy, knižní veletrhy, Invex, v dohledné době bude mít firma
vlastní internetovou stránku. Platba fakturou i dobírkou, dodání poštou, na požádání
firma poskytuje elektronické demoverze slovníků. Poskytuje slevy pro rezort školství
a zdravotnictví, informace v odbytu.
12. ing. Jan Pachner - Programy pro školy
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
T: 02/33 37 40 58
02/20 30 84 56
F: 02/33 37 40 58
E-mail: pachner@ini.cz
Nabízí programy hlavně školám, ale i knihovnám, má zájem o jméno kontaktní osoby
ze strany knihovny (v ukázkovém balíčku CD-ROM, katalog, letáky).
Prodává software a hlavně česká multimedia, týkající se vzdělávání a výukové
programy (asi 80-90 dodavatelů) + účetnictví, okrajově cizí tituly. Slevy jsou uvedeny
v ceníku (cena normální + cena školská, která je někdy nižší) a při objednávce možno
uplatňovat slevu - žádat školskou cenu, ale někteří vydavatelé nedovolují prodávat do
škol singl, takže někdy mají školy vyšší cenu. Platba hotově, fakturou či dobírkou,
zaslání poštou - účtuje poštovné ve skutečné výši, ale ne balné.Osobní převzetí možné
po dohodě.
13. ing. Bohumír Suk - ITS (Info Technology Supply Ltd.) - zde zástupce firmy L&S
(Langer und Springer)
Svépomocí 261, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
T: 02/57 92 20 47
F: 02/57 92 20 47
E-mail: suk@mbox.cesnet.cz

Mobil: 0603-267 478
Distribuce zahraničních CD-ROMů (asi 20.000 titulů), nevydávají vlastní katalogy,
ale zdroje informací lze nalézt na CD-ROMech (McMillan, Lange und Springer),
OCLC. Domovská stránka mateřské firmy je v Londýně, firma dává přednost
osobnímu jednání. CD-ROMY lze zapůjčit zdarma nebo umožnit přístup na Internetu.
Při objednávání má přednost písemná objednávka, u stanovených cen není možný
rabat, u doporučených cen rabat na základě dohody podle počtu databází a jejich
ceny. Některé slevy se poskytují automaticky. Distribuce i českých titulů (z Agentury
Modré stránky). Preferuje se platba předem, ale je i možnost splátek s dobrými
zákazníky. Zasílání poštou, některým zákazníkům dodání až do domu + nainstalování.
Zákazník podepisuje licenční podmínky, u veřejných knihoven je to složité - nutnost
dodržovat licenční smlouvy.
14. PhDr. A. Patočková - Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5, 110 01 Praha 1
T: 02/21 66 31 11
02/24 22 90 76
02/24 22 92 24
02/24 22 06 08
F: 02/24 22 92 24
E-mail: a.patockova@stk.cz
PhDr. Patočková seznámila přítomné s problematikou akvizice skript a
vysokoškolských učebnic ve STK Praha.
15. Jaroslav Zárožeň - nakladatelství Scientia
Radimova 37/50, 169 00 Praha 6
T: 02/35 14 64
02/35 15 36
02/20 51 03 51
F: 02/20 51 35 11
Scientia je soukromé pedagogické nakladatelství, vydávající učebnice pro základní i
střední školy. Nabízí i učebnice němčiny, které dováží z Německa: 50% DPH + 25%
sleva na tyto německé učebnice. Nakladatelství může poskytnout ceník skladové
produkce, knihkupcům poskytuje rabat 22-27 % na základě živnostenského listu, ale i
knihovny mají možnost obchodovat přímo dle dohody.
16. Marie Lichtenbergová - Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem
W. Churchilla 3, 401 34 Ústí n.L.
T: 047/520 91 26
F: 047/520 00 45
E-mail: lichtenb@svkul.cz
17. S. Brůhová - Státní vědecká knihovna Plzeň
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň

T: 019/722 42 49
019/722 40 36
F: 019/22 54 78
18. Vlasta Špáňová - Státní vědecká knihovna Kladno
tř. Generála Klapálka 1641, 272 80 Kladno
T: 0312/627 432-3
F: 0312/627 432
Pracovnice akvizičních oddělení uvedených státních vědeckých knihoven seznámily
přítomné s problematikou akvizice skript a vysokoškolských učebnic.
19. Mgr. Daniela Tkačiková, ředitelka ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě
tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
T: +420-69-6991278
F: +420-69-6917301
E-mail: Daniela.Tkacikova@vsb.cz
WWW: http://www.knihovna.vsb.cz
Přednáška: Internet jako akviziční informační zdroj - text příspěvku byl publikován v
časopise Čtenář. Dále vyšla tato publikace: Tkačiková, Daniela: Informační zdroje
Internetu a jak je efektivně využívat. Praha, Výpočetní centrum ČVUT 1997. 76 s.
20. Mária Kafríková - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Krakovská 21, 115 17 Praha 1
T: 02/96 23 02 00
F: 02/22 21 11 62
E-mail: ktn@ktn.cz
Vedoucí knihovny M. Kafríková seznámila přítomné s činností knihovny a tiskárny
pro nevidomé. Braillovým písmem se tisknou učebnice, slovníky, periodika, beletrie,
hudebniny a realizuje se výroba nahrávek pro zrakově postižené. Knihovna má 5.000
čtenářů, kteří navštěvují knihovnu osobně nebo jsou jim informační média doručena
prostřednictvím zásilkové a rozvážkové služby. Knihovnu hodně navštěvují zrakově
postižení hudebníci, největší zájem je o zvukové knihy, návštěvníci mají k dispozici i
předčitatelskou a načitatelskou službu. Zvuková oddělení pro nevidomé se budují při
státních vědeckých a okresních knihovnách.
21. Diskuse
ing. Jan Mottl - Albertina icome
Přes Internet lze dělat výpůjčky pro uživatele knihovny, pro každého uživatele exisuje
speciálně zdigitalizovaný soubor.
Pan Hložek, pracovník prodejny ČVUT
Skripta pro fakulty ČVUT jsou relativně levná (nepřekračují cenu 120.- Kč), prodejna
neposkytuje rabat, informace o skriptech lze nalézt na domovské stránce na Internetu.

22. Antonín Drahovzal - Planeta
Vinohradská 102, 130 00 Praha 3
T + F : 02/673 111 82
Mobil: 0603 433 666
E-mail: tonda@planeta.cz
WWW: http://www.planeta.cz
Virtuální knihkupectví Eliška nabízí kompletní katalog skladovaných knih v
elektronické formě, vyhledávání podle různých hledisek, sleva 25 %, doručení na
dobírku či na fakturu. Nakladatelé mají přímý vliv na to, které knihy jsou v Elišce k
dispozici.
23. ing. Nina Suškevičová - SUWECO
Česxkomoravská 21, 190 00 Praha 9
T: 02/66 03 55 56
Mobil: 0603 226 855
F: 02/66 03 56 44
E-mail: suweco@telecom.cz
Firma se zabývá distribucí zahraničních knih, periodik, CD-ROMů a poskytuje
elektronické informace v síti Internet.
Domovská stránka - zde je katalog periodického tisku, lze objednávat on-line, na
výběr titulů se dělá cenová předkalkulace včetně individuálních slev. Je možný
bezplatný přístup do elektronických verzí titulů (full texty). Výhodné slevy při
objednávání elektronické i tištěné verze.
Na domovské stránce jsou elektronické tituly knih a katalogy světových
vydavatelství. Slevy závisí na skladbě titulů a finančním objemu. Periodika se platí
předem, ale u stálých zákazníků je možnost i na splátky. U knih cena závisí na
podmínkách vydavatele, cena se pohybuje do 110 % vydavatelské ceny. Dodávky
přímo nebo přes distributorské centrum.
24. PhDr. J. Bínová, ředitelka SVK Kladno, krátce zhodnotila a zakončila letošní
seminář.
Omlouvám se všem za pozdní zápis z tohoto semináře.
M. Lichtenbergová, SVK Ústí nad Labem

