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 dne 24.
listopadu 2004 v Národní knihovně ČR v Praze od 10:00 hod.
Přítomni: p.t. Bínová Kádnerová-SVK Kladno, Brožek-SVK Ústí n.L., Filipová-MSVK
Ostrava, Rabušicová-MZK Brno, Havlíčková-JVK Čes. Budějovice, Sedláčková-VK
Olomouc, Havelková-NK ČR Praha, Pitašová-SVK H.Králové, Adamová-KK Pardubice,
Skwarlová-KNM Praha, Šírová-KNM Praha, Petruželková-PNP Praha, Hutařová-NPKK
Praha, Andělová-SVK PK Plzeň, Brůhová-SVK PK Plzeň, Pokorná-SVK PK Plzeň, PrahováMPK Praha, Hartmanová-KNAV ČR, Bělohoubková-CIKS VŠE Praha, Lichtenbergová-SVK
Ústí n.L., Mikulíková-KK FB Zlín, Špáňová-SVK Kladno
Zástupci periodik: p.t. Jiří Růžička-Nové knihy, Olga Vašková-Knižní novinky
Omluvena: PhDr. Dziková-ředitelka Vydavatelství UP Olomouc
Program:
1. Kontrola zápisu z poslední porady konané 26.11.2003
2. Informace o plnění nabídkové povinnosti nakladateli prostřednictvím Knižních
novinek
3. Informace o plnění nabídkové povinnosti nakladateli prostřednictvím Nových knih
4. Diskuse
Zahájení porady provedla dr. Bínová Kádnerová, přivítala účastníky, omluvila chybějící,
seznámila s programem.
Ing. Brožek upřesnil informace o přednášejících, omluvil neexistující adresu
www.volny.cz/amadeusskoleni/akviziteri, na které se vystavovaly zápisy z akvizičních porad.
Provedl kontrolu zápisu z minulé porady a úkoly z něj vyplývající:
- kontrola kontaktních adres pro zasílání nabídkové povinnosti
- pro případné další změny kontaktní adresa: vlasta.havelkova@nkp.cz
- IPOS : nepodařilo se získat chybějící informace o nakladatelích včetně regionálních
- zprávu (vzkaz) dr. Dzikové přednesla dr. Bínová Kádnerová a informovala o současném
stavu Edubooks (=databáze ediční činnosti vysokoškolských vydavatelů), která nedoznala od
posledního setkání žádných změn. Dr. Dziková využije příležitosti k setkání na Libri
Olomouc v březnu 2005, zúčastní se jednání akvizitérů a bude informovat o aktuálním stavu.
Předpokládá, že se do jara 2005 informační morálka VŠ vydavatelů zlepší.
Zástupci periodik:
Olga Vašková, redaktorka časopisu Knižní novinky (dále KN), čtrnáctideník Svazu českých
knihkupců a nakladatelů (dále SČKN)
- budou nadále zajišťovat nabídkovou povinnost na základě platné smlouvy (knihovny
s nabídkovou povinností zastoupené SVK Kladno a Ústí nad Labem a SČKN)
- do konce r. 2004 vyjde dvojčíslo – listopadová knižní produkce (13.12.), prosincová knižní
produkce bude uvedena až v lednovém čísle
- za rok 2004 bylo uveřejněno prozatím 5926 bibliografických záznamů (předpoklad za r.
2004 přes 6000 záz.)
U Databáze vydávaných titulů (dále DVT) http://www.kmet.cz/dvt/ došlo ke změně firmy,
která bude zpracovávat data od nakladatelů, problém není ještě dořešen
- plnění nabídkové povinnosti prostřednictví KN, DVT má několik podob:
1. Nakladatel zašle zpracovaný titul včetně anotace sám – uveřejnění zdarma

2. Nakladatel zašle vyplněný formulář
3. Bibliografický záznam se provede z knihy (fyzické)
4. Zjišťování informací ve spolupráci s knihkupci
- očekávali zlepšení spolupráce s vysokými školami, ale nepodařilo se – s KN spolupracují
pouze 4 vysoké školy
- zlepšení informace pro akvizitéry : KN uvádějí u skript informaci – neprodejné!
- anotace, která se vkládá do DVT, se zlepšila
- dotaz pí Andrlové – možnost „stahování“ záznamů z DVT ve formátu EXCEL
- pro zlepšení toku informací od nakladatelů formou tzv. nabídkové povinnosti nabízí KN
zdarma uveřejnění bibliografického záznamu, pokud sám nakladatel zašle zpracovaný záznam
– KN (SČKN) s nakladatelem sepíší smlouvu, přidělí evidenční číslo. Knihovníci mohou
případnou osvětou mezi nakladateli nabízet tuto službu jako kvalitní formu nabídkové
povinnosti vyplývající ze zákona o PV.
Nové aktivity SČKN
- od 7. 1. 2005 bude ČT 2 uvádět 120 minutovou stopáž pořadu Knižní svět, týdeník
s reprízou na ČT l
- SČKN - kampaň na podporu čtení – příprava nové aktivity
- dotaz pí Lichtenbergové – potřeba rozšíření spolupráce s dalšími VŠ, některé VŠ jsou
nedostupné a neplní nabídkovou povinnost (VŠCHT, JAMU…), naopak Ostravská univerzita
posílá na každý vydaný titul jednotlivá upozornění, VUT Brno velmi komplikované
objednávání dokumentů podle nabídkové povinnosti
- Ing. Brožek doporučuje přesunout a řešit problém nabídkové povinnosti vydavatelů skript a
vysokoškolských učebnic na akviziční seminář do Olomouce
- pí Andrlová upozornila na nízký počet nakladatelů, kteří přispívají nebo plní nabídkovou
povinnost prostřednictvím KN
- náklad KN je 20 000, pevných 1000 předplatitelů
- obnovit upozornění o nabídkové povinnosti prostřednictvím KN se všemi výhodami pro
nakladatele
- časopis Knihkupec a nakladatel zrušen – veškeré informace na webových stránkách SČKN –
www.sckn.cz
Jiří Růžička, redaktor a studující 4. ročníku ÚISK, od února 2004 převzal agendu zpracování
bibliografických záznamů v NK po PhDr. J. Křehlové
Nové knihy (dále NK), příloha týdeníku Literárních novin
Zásadní změny a úpravy
- zrušena čísla tematických skupin
- na začátek umístěny záznamy krásné literatury, poezie
- bibliografický záznam není vytvářen podle pravidel AACR2, protože dle vysvětlení p.
Růžičky grant poskytnuty MK na zpracování záznamů v knihovnickém systému LANius již
byl ukončen. Dr. Stoklasovou byl p. Růžička byl upozorněn, že to neznamená, že záznamy i
nadále nemusejí respektovat platné standardy, záznamy takto upravené nemohou být použity
pro Jednotnou informační bránu. Současně učiněn dotaz na databázi zpracovanou
z prostředků grantu MK. Dle p. Růžičky je tč. nepřístupná, pracuje se na zpřístupnění, termín
snad do konce roku.
- údaje o odpovědnosti jsou zařazeny do anotace včetně vydání
- zrušena vazba mezi ISBN a cenou, klíčová slova, informace o nabídkové povinnosti
- rozšířila se anotace a informace o ceně knihy (dříve velmi často – cena neuvedena)
- uváděny jsou tipy nových knih
- kalendář knihovnických akcí
- rozšíření přílohy na 6 stran

- zkrácení záznamů u skript vynecháním opakujícího se vydavatele hromadným uvedením
Statistické údaje:
Za rok 2003 bylo uvedeno v NK 3007 titulů, v r. 2004 to bylo 3424 titulů (odhad do konce
roku 3576)
Měsíčně v roce 2003 uváděno 251 titulů, v roce 2004 298. Počet nakladatelů 308 (rok 2003),
387 (rok 2004 díky spolupráci velkoobchodu Kosmas).
- dr. Bínová Kádnerová připomněla poslední celostátní akviziční seminář, který se konal
v dubnu v Liberci jako součást veletrhu dětské knihy. Zároveň upozornila, že akviziční
semináře budou pro nejbližší léta „putovní“, příští bude součástí Libri Olomouc 10.- 12.3.
2005. Program bude včas upřesněn.
- ing. Brožek a pí Lichtenbergová upozornili na setkání nakladatelů s knihovníky na
podzimním knižním trhu v Havlíčkově Brodě 15.10.2004.
Diskuse:
- Knihovna Národního muzea rozdala přítomným dopis s žádostí o pomoc s poskytováním
informací o regionálních povinných výtiscích, případných kontaktů na vydavatele.
- pí Andrlová – problém získávání regionální literatury mají všechny knihovny, nejsou
informace o vydavatelích, navrhuje řešit problém přes živnostenské úřady, navštěvovat
regionální trhy a veletrhy, upozornila na trh regionální literatury pořádaný muzeem v Chebu
Knihobraní (solidní úroveň, dostatek informací)
- celostátní veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně (každoročně, 2005 : 13.-16.ledna
Výstaviště Brno) : dostatek regionálních vystavovatelů, dostatek regionálních informací,
materiálů – dobrá zkušenost několika knihoven (Kladno, Ústí n. L., Hradec Králové…),
doporučeno navštívit
- problém tiskopisů vydaných vlastním nákladem, problém vydavatele pro určitou organizaci
se sídlem v místě knihovny s právem povinného výtisku (zjistit, zda a kam byl odevzdán 5.
povinný výtisk)
Zkušenosti knihoven se získáváním povinných výtisků:
- oslovit při příležitosti Nového roku všechny obecní úřady v regionu, které jsou přístupné na
internetu a s přáním upozornit na povinnost
- Krajské úřady na svých stránkách uvádějí kontakty muzeí, jichž jsou zřizovatelem, dobrý
zdroj regionálních informací
- vlastní návštěvy muzeí a galerií, informačních středisek v regionech - prodávají i
dokumenty, které nevydaly a nejsou tedy předmětem jejich povinných výtisků
Doporučený termín porady akvizitérů knihoven s nabídkovou povinností pro rok 2005 :
vhodnější termín září (pro akvizitéry doba méně hektická než závěr roku).
26.11.2004
Zapsala Vlasta Špáňová

-

