Zápis z porady knihoven s nabídkovou povinností dle zákona č. 37/1995 Sb. O neperiodických
publikacích ve znění Vyhlášky MK ČR č. 156/2003 Sb., konané v Brně v rámci Knižního veletrhu
Svět knihy 2005 11. listopadu 2005 od 10:45
Pořadatel: SDRUK, Sekce pro akvizici
Přítomni podle prezenční listiny:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, redakce časopisu Knižní novinky, redakce bibl. přílohy Nové
knihy, Moravská zemská knihovna Brno, KK – České Budějovice, Hradec Králové, Kladno, Liberec,
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Městská knihovna Praha, Městská knihovna Havířov,
Národní pedagogická knihovna Komenského Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Knihovna
Akademie věd ČR, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, nakl. Fraus, Atlantis, Vyšší
odborná škola informačních studií a knihovnictví Brno, Střední škola pro knihkupce o.p.s. Brno (plus
1 instituce s nečitelným jménem zastoupená pí Urbánkovou).
Program:
1. Plnění nabídkové povinnosti nakladatelů vůči knihovnám prostřednictvím bibliografie časopisu
Knižní novinky. (PhDr. Jaroslav Císař, tajemník SČKN, Olga Vašková, šéfredaktorka KN)
2. Plnění nabídkové povinnosti nakladatelů vůči knihovnám prostřednictvím přílohy Literárních novin
- Nové knihy. (Palo Fabuš, Literární noviny)
3. Praktické zkušenosti akvizitérky SVK v Ústi n.L. s nákupem skript a vysokoškolských učebnic
(J.Lichtenbergová, SVK v Ústi nad Labem)
4. Diskuse
5. Závěr (Zástupci nakladatelství FRAUS představí svou novou encyklopedickou řadu Co - Jak - Proč
a redaktor olomouckého pedagogického nakladatelství Prodos představí novinky)
Zahájení porady provedl ing. Aleš Brožek, ředitel SVK Ústí nad Labem a vedoucí sekce pro akvizici
Uvedení programu, představení hostů a pozvaných zástupců
Porada se koná každoročně jako reakce na změny zákonů o povinném výtisku včetně nových
zkušeností s nabídkovou povinností, plnění nabídkové povinnosti prostřednictvím časopisů Knižní
novinky a Nové knihy. Jejím organizátorem je nově ustavená sekce pro akvizici v rámci SDRUK.
Kontrola zápisu z minulé porady (24. 11. 2004 v NK ČR v Praze) – nesplněný bod – termín pro
porady přesunout na září, ne v listopadu, kdy jsou akvizitéři nejvíce zaneprázdněni - pro letošní rok
výjimka – setkání při příležitosti návštěvy Knižního veletrhu v Brně.
1. bod programu
J. Císař poděkoval knihovníkům, kteří stále využívají bibliografickou přílohu Knižních novinek –
získání grantu VISK, který podpoří finanční náročnost při vydávání Knižních novinek.
Vývoj v knižní sféře nepotvrzují černé vize před 5 lety ve Frankfurtu n. M., že elektronická kniha
ovládne knihu tištěnou – opak je pravdou – tištěných knih narůstá – půl milionu aktivních
celosvětových vydavatelů – zachování autorských práv
Knižní novinky – cíl: informovat nejširší veřejnost o nové knižní produkci
Projekt Bibl. příl. KN - DVT – nejobsáhlejší databáze o aktuální vycházející knižní produkci –
vytýkáno – nedostatečné informace vydavatelů VŠ – 20 vydavatelů VŠ – KN kontakty na 7
vydavatelů VŠ (začínaly s 2 vydavateli VŠ)
Společná databáze vydavatelů vysokých škol – Edubooks - předávání záznamů do databáze SČKN –
posun v realizaci
Ministerstvo kultury ČR se chová k databázi macešsky – SČKN na tento projekt vydává nemalé
prostředky – hledají se cesty a sponzoři – strukturální fondy EU – není jednoduché – státní zájmy
V druhé části l. bodu programu doplnila šéfredaktorka Knižních novinek O.Vašková statistické údaje:
Od roku 2004 se počet bibl. záznamů podstatně zvýšil, do č. 22/05 KN uvedeno celkem 5646
záznamů, předpoklad do konce r. 2005 asi 6000 záznamů , tj. cca polovina vydávané produkce v ČR
Boj s nakladateli – prosba SČKN – informovat regionální nakladatele o nabídkové povinnosti
prostřednictvím KN.
Bibliografie se zpracovává ze tří zdrojů:

1. Databáze vydávaných titulů (DVT) – sami nakladatelé vyplní údaje o knize do elektronického
formuláře – bez poplatku
2. Údaje jsou zpracovány z fyzické knihy (zašle nakladatel)
3. Nakladatel zašle vyplněný formulář
389 smluv s nakladateli a vydavateli o nabídkové povinnosti
Od počátku r. 2005 bylo vytištěno 174,5 stran bibliografických záznamů, do konce r. 2005 stran.
1 tisková strana stojí 4,5 tis. Kč. SČKN nemá možnost urgencí a sankcí za neplnění povinností
nakladatelů (odevzdání PV, nabídková povinnost). Nakladatelé, kteří nemají se SČKN smlouvu,
nemají v tištěné bibliografii svůj oznamující bibliografický záznam, kompletní databáze pouze v
elektronické verzi.
J. Císař doplnil analýzu vycházející produkce – z dtb Národní knihovny ČR asi 15000 vycházejících
titulů ročně zhruba polovina je na knižním trhu, ostatní tituly (regionální, šedá literatura, speciální a
vědecké tituly – vydavatelé různé ústavy) se zjišťují velmi obtížně, ačkoliv SČKN upozorňuje léta na
náležitosti spojené s nabídkovou povinností, totéž je snahou Agentury ISBN.
2. bod programu
Palo Fabuš – nový redaktor - bibliograf Nových knih, příl. Literárních novin (po Dr. J. Křehlové a J.
Růžičkovi) uvedl ve velmi skromném příspěvku pouze nedůležité informace
3. bod programu
Praktické zkušenosti akvizitérky SVK Ústí nad Labem J. Lichtenbergové, která porovnávala a
kriticky hodnotila akvizici skript, učebnic, audio, CD ROM včetně nabídkové povinnosti vydavatelů
vysokých škol a univerzit po celé ČR. Hodnotila asi 50 nakladatelů včetně těch, kteří vydávají
vysokoškolské učebnice (Portál, C.H.Beck, Fraus, Galén, Tauris, Aleš Čeněk, Armex, Paido…)
Obchoduje s tradičními VŠ i univerzitami, některé změnily své názvy, některé nově vznikly po r.
1989, některé jako soukromé VŠ (např. Bankovní institut v Praze, Evropský polytechnický institut v
Kunovicích, Škoda Auto Mladá Boleslav, VŠ podnikání v Ostravě, VŠ ekonomie a managementu v
Ústí nad Labem, Vysoká škola finanční a správní v Praze, Literární akademie J. Škvoreckého v
Praze…)
Hodnotila úroveň nabídkové povinnosti. Úroveň akvizičních údajů v nabídkové povinnosti je různá.
Plně vyhovuje bibliografický záznam včetně anotace v čas. Knižní novinky, kde ovšem nejsou
zastoupeny všechny VŠ. Nové knihy, příl. LN v bibl. záznamu anotaci vynechávají (akvizitérka by
uvítala anotaci i velmi zkrácenou). Knižní novinky neuvádějí v bibliografickém záznamu –
neprodejné! (ZČU Plzeň). U některých vybraných VŠ kontinuální (celoroční) objednávka.
3 okruhy spokojenosti s nabídkovou povinností event. nákupem skript a učebnic
1. okruh: žádné problémy
UJEP, Gaudeamus, VŠB-TU, ZČU, OU (vyřizuje i neprodejné tituly), AMU, UP (pochvala!, rabat
10% včetně neprodejných), MZLU, VUTIUM, ČVUT, TU, VŠE, Univerzita Karlova-Karolinum,
Policejní akademie
2. okruh: určité problémy
MU v Brně : objednávka přes centrálu na Kraví Hoře v Brně, odkud předávají na jednotlivé fakulty
ČZU v Praze : nabídková povinnost prostřednictvím NK ( problémy s neuváděnými tituly - urgence po půl roce náprava v NK). Nákup skript ČZU problematický, po urgenci na rektorátu se situace
zlepšila – objednávka přes konkrétní osobu (Studijní a informační centrum – Hana Filková, doplnila
V. Špáňová)
VUT v Brně – nabídková povinnost publikací, které vyšly u vydavatele Zdeňka Novotného –
nedostatečná informace – chyběla křestní jména autorů, cena, dílčí objednávky u jednotlivých docentů
– fakultní knihkupectví VUT zrušeno!
JAMU Brno – nedostatečný počet titulů v nabídkové povinnosti, v KN 3 záznamy!
3. okruh: není žádná nabídková povinnost
Univerzita Pardubice – nepřehledné informace, EP nejsou k dispozici
VŠCHT Praha – vyžádány ediční plány, nereagují
JČU České Budějovice –nabídkovou povinnost neplní fakulta teologická, biologická a pedagogická
UObrany Brno – neplní nabídkovou povinnost

TU Liberec – občas zašlou nabídkové seznamy z prodejny skript
Požadavek:
Pokud VŠ nejsou zapojeny do projektu KN, musí vedení sekce pro akvizici obeslat školy, aby
přijatelným způsobem plnily nabídkovou povinnost
Požadavek na obnovení centrální prodejny VUT
4. bod programu
Diskuse
RNDr. Hana Dziková, ředitelka Vydavatelství UP v Olomouci informovala o aktuálním stavu
databáze skript a učebnic VŠ Edubooks, o konverzi, informovala o zasílání e-mailů o vydaných
titulech jednotlivých VŠ knihovnám s nabídkovou povinností. Třem knihovnám e-mail došel, ostatní
účastníky porady e-mailové zprávy postrádají.
Knihovny zašlou nový požadavek na zasílání nabídkové povinnosti skript a učebnic VŠ
z databáze Edubooks dr. Dzikové na adresu dzikova@vupnw.upol.cz !
Konverze z databáze Edubooks do databáze DVT SČKN je funkční, je možné předávat informace.
- A. Brožek uvedl funkci Dr. Dzikové jako „mluvčí“ vydavatelů skript a vysokoškolských učebnic.
Prostředník mezi knihovnami s nabídkovou povinností a vydavateli – upozornit na případné sankce za
nedodržení plnění nabídkové povinnosti dopisem.
- J. Císař pochválil práci Vydavatelství UP, informoval o proběhlé anketě na Podzimním veletrhu
v Havl. Brodě, kdy oslovení náhodní respondenti uvedli Knižní novinky jako časopis, ze kterého
čerpají nejvíce informací o novinkách na knižním trhu
- H. Dziková oslovila dotazem zástupce Nových knih, o kolika titulech informují Nové knihy ročně –
odpověď 3-3,5 tisíce titulů
- Termín „neprodejný titul“ - O.Vašková doplnila, že takto označený titul je neprodejný, může být
předmětem nabídkové povinnosti i registrace v ag. ISBN
Databáze DVT neobsahuje tituly, které nemají ISBN!!
- ISBN – přidělení v ČR není povinností.
- J. Císař uvedl, že v Polsku se platí 22% DPH u knih, které nemají ISBN, 0% DPH s ISBN
V diskusi a na závěr vystoupili zástupci nakladatelství Fraus a Prodos
Pavel Brejcha, obchodní ředitel nakl. Fraus v Plzni, zal. v r. 1991 – vzdělávací literatura pro ZŠ a SŠ –
100 titulů – nový projekt „Rosteme s knihou“ – ve Frankfurtu n.M. obdrželi 2 prestižní ceny za
učebnici pro ZŠ i pro SŠ – nová kategorie studijních slovníků – nový projekt Co, jak, proč –
nejrozsáhlejší dětská encyklopedie – souvislý text vedoucí k četbě – knihy lze zakoupit v nakl. Fraus,
distr. Pemic, Dobrovský-Beta, Kontakt, v knihkupecké síti
Ondřej Cakl, redaktor nakl. Prodos – učebnice pro ZŠ – pro knihovny program vzájemného partnerství
– dohoda o ceně – autorská čtení – představení novinek nakl. Prodos – edice Modrá řada
Závěr porady provedla PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová, poděkovala za účast zástupcům 14 knihoven a
pozvala akvizitéry na 16. ročník akvizičního semináře.
Zápis provedla Vlasta Špáňová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14. - 24. 11. 2005

