Zápis
z porady akvizitérů knihoven, které mají podle zákona č. 37/95 Sb. právo povinného výtisku
nebo nabídkové povinnosti, konané dne 18.3.1999 v redakci časopisu Nové knihy.
Poradu svolaly a připravily SVK v Kladně a Ústí nad Labem.
Program
1. Aktualizace Smlouvy o spolupráci
2. Informace pracovníku redakce Nových knih
3. Předvedení báze Nové knihy a diskuse o jejím využívání v akviziční práci
4. Různé. Příprava akvizičního semináře 9.6.1999 v Kladně
Jednání zahájil a moderoval ředitel SVK v Ústí nad Labem ing. Aleš Brožek. Představil
ředitelku společnosti LIT Polygrafia paní Ludmilu Nejdlovou. Shrnul soubor problémů při plnění
nabídkové povinnosti a odevzdávání povinných výtisků přetrvávajících od minulých porad.
Představil PhDr. Janu Křehlovou, která převzala po paní Olze Vaškové agendu týkající se
uzavírání smluv s nakladateli a SČKN a uvádění titulů nabídkové povinnosti v rubrice Knihy v
prodeji. L. Nejdlová potvrdila, že knihovnám, které mají podle zákona č. 37/95 SB. právo na
povinný výtisk nebo nabídkovou povinnost, budou nadále uveřejňovány v Nových knihách
zdarma informace o dokumentech vydaných těmito knihovnami. Redakce Nových knih žádá, aby
knihovny sdělily případné změny v odběru Nových knih (papírová nebo elektronická podoba).
Porada 11.února 1998 uložila SVK Kladno a SVK Ústí nad Labem, aby jejich jménem požádaly
Ministerstvo kultury ČR o výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 37/95 Sb. o neperiodických
publikacích. Ministerstvo kultury ČR zpracovalo stanovisko k některým ustanovením tohoto
zákona, které je výkladem bez právní závaznosti a může sloužit knihovnám pouze k orientaci v
problému. Stanovisko bylo předáno SVK a MZK. O toto stanovisko projevily zájem knihovny,
jejichž zřizovatelem není MK.
Porady se zúčastnil ing. Zvolský. Elektronickou verzi báze Nové knihy nepředvedl. Odpověděl na
otázky týkající se současné funkce elektronické podoby Nových knih a plánů do budoucna. Velký
zájem měl o informaci, které knihovny by uvítaly vystavení rubriky Knihy v prodeji na Internetu.
Tato možnost by přicházela v úvahu v případě, že Nové knihy získají na tuto činnost grant.
V kladném případě by bylo možno nahlížet do souborů a případně stahovat záznamy tak (dnes již
využívá SVK Hradec Králové v systému KP-SYS). Je nutné, aby tento požadavek vzešel
jednoznačně od knihoven!
Bylo konstatováno, že všem knihovnám současný způsob předávání informací o nově vyšlých
titulech (na disketě, v tištěné podobě) vyhovuje.
Neměnná je žádost pana Jeřábka ( Agentura ISBN v Národní knihovně) o hlášení adres nově
vzniklých nakladatelů, případně zániku již existujících. Stejné informace by velmi uvítala i
redakce Nových knih.
Plnění smlouvy mezi nakladateli, SČKN a redakcí časopisu Nové knihy. Připomínka
knihoven: Knihovny pro svou práci potřebují, aby byl plněn bod smlouvy zavazující Nové knihy
pravidelně čtvrtletně knihovnám předávat v písemné podobě kompletní seznam nakladatelů, kteří
podepsali smlouvu o plnění nabídkové povinnosti. Potřebné by bylo rovněž zjištění, kteří
nakladatelé skutečně smlouvu plní a v jakém rozsahu. Redakce Nových knih konstatovala, že
pokud nakladatel uzavřel smlouvu a neposílá žádné záznamy, není v jejich silách zasílat urgence
a sjednávat nápravu.

Redakce Nových knih předala všem přítomným knihovnám aktuální seznam nakladatelů,
kteří podepsali smlouvu ke dni 1. března 1999.
Připomínky knihoven
- SVK Ústí nad Labem
- existují nakladatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu, a přesto oznámení o vydávaných
knihách nezveřejňují - viz Víkend, REBO a další,
- upozornění na Bulletin Národní knihovny 4/99, ve kterém byly uvedeny informace o počtu
titulů vydaných v roce 1998 a odeslaných Národní knihovně jako povinný výtisk podle
zákona č. 37/95 Sb.,
- požadavek možnosti uveřejňovat v Nových knihách e-mailové adresy nakladatelů, i těch,
kteří smlouvu neplní,
- ve smlouvě by bylo třeba vysvětlit pojem "ode dne vydání", protože ten si vysvětlují
nakladatelé různě(rozdíly mezi uveřejněním oznámení a dnem, kdy se kniha začne
skutečně veřejně šířit, je někdy až 3 měsíce),
- v záznamu v Nových knihách je mnohdy chybně uváděno pořadí vydání, někdy je uvedeno i
zpětné vročení a jiné nepravdivé údaje - je zřejmě úmyslně zkreslováno z reklamních
důvodů,
pozn. Nových Knih: zákon tuto povinnost neřeší. Redakce NK při sjednávání smlouvy
nakladatele upozorňuje na uvádění pravdivých údajů.
- ocenění kvality uveřejňovaných údajů v NK proti písemným nabídkám nakladatelů, kteří na
smlouvu nepřistoupili - mnohdy je v nabídce nakladatele uveden jen autor a název.
- zkušenosti s ohlašováním nakladatelů , kteří neplní zákon, mají pouze NK v Praze a SVK
v Kladně.
- NK ČR
- v případě zaniklého nakladatelství se obrací o vyrovnání pohledávky na likvidátora funguje. Pokud je nakladatel podruhé nebo i vícekrát oznámen, pokuta se zvyšuje. Byly už
uloženy pokuty ve výši 500,-,1000,-,5000 až 35.000,- Kč. Je třeba se ale připravit na složité
-

-

dokládací řízení.
SVK Ostrava
- tisknou přímo z diskety Nových knih katalogizační záznamy, které slouží jako deziderata
a pro knihkupce jako objednávka.
SVK Hradec Králové
- v systému KP SYS databáze Nových knih upravena jako externí katalog, záznamy je
možno stahovat a slouží k další akviziční činnosti.
všechny zúčastněné knihovny
- požadavek vůči ing. Zvolskému - všichni akvizitéři potřebují mít možnost vyhledávat
podle čísla Nových knih a slov z názvu titulů a nakladatelů!
SVK Plzeň
zajímavá a přínosná je spolupráce knihoven v získávání regionálních dokumentů a
informacích o regionálních nakladatelích.

Informace o přípravě 9.akvizičního semináře (SVK Kladno 9. června 1999) uvedla PhDr. Jiřina
Bínová.
Návrh programu:

1. Výsledky zjišťování způsobů akvizice v jednotlivých typech knihoven (vystoupení studenta
ÚISK)
2. Ing. A. Brožek / M. Lichtenbergová: Hodnocení nabídek internetovských knihkupectví z
pohledu akvizitéra.
3. PhDr. Jiřina Bínová : Doplňování regionálních fondů v knihovnách.
Přítomné SVK požádány o zaslání své interní směrnice o doplňování regionálních fondů do SVK
Kladno.
Organizátoři semináře (SVK Kladno a SVK Ústí nad Labem) uvítají další náměty k programu
semináře a návrhy na pozvání distributorů a nakladatelů (návrhy posílat mailem na adresu
prova@svkkl.cz).
Příloha : opis prezenční listiny (jméno, knihovna, e-mail adresa)
V Kladně dne 23.3.1999
Zapsala Jana Provazová
Odpověď Ministerstva kultury (na telefonický dotaz dr. Bínové):
Stanovisko k výkladu zákona č. 37/95 Sb. bylo zpracováno na žádost SVK. Pokud mají další
knihovny zájem o jeho získání, mají se obrátit písemně na ředitelku odboru literatury a knihoven
Ministerstva kultury ČR Mgr. Evu Kantůrkovou.

Prezenční listina
KNIHOVNA
SVK Hradec Králové
Státní pedagogická knihovna
SVK Ostrava
NK ČR
Ústřední zemědělská a
lesnická knihovna
MZK Brno
SVK Ústí nad Labem
SVK Ústí nad Labem
SVK České Budějovice
038/6352202 SVK Liberec
SVK Kladno
SVK Kladno
SVK Kladno
CIKS-VŠE
SVK Plzeň
SVK Olomouc
SVK Olomouc
PNP Praha
Nové knihy
Nové knihy

JMÉNO
H. Váchová
I. Huťařová
J. Šindlerová
V.Havelková
A. Hůrská
J. Lukášová
Z. Svobodová
A. Brožek
M. Lichtenbergová
H. Kalošová
Hendrychová
J. Bínová
J. Provazová
V. Špáňová
Bělohoubková
A. Andrlová
B. Sedláčková
E. Vojtásková
A. Petruželková
J. Křehlová
L. Nejdlová
Zvolský

E-MAILOVÁ ADRESA-TELEFON
vachova@svkhk.cz- 049/5514871/18
hutarova@vir.cz- 02/290866
sindlerova@svkos.cz vlasta.havelkova@nkp.cz
hurska@uzpi.cz - 02/24256410
lukas@uzpi.cz - 02/24257939 l.202
zdesvo@mzk.cz - 05/42162148
brozeka@svkul.cz
lichtenb@svkul.cz
kalosova@cesar.cbvk.cz hendrychova@svkli.cz - 048/2710037
binova@svkkl.cz - 0312/627432-3
prova@svkkl.cz - 0312/627432-3
spanova@svkkl.cz - 0312/627432-3
belohoub@vse.cz
andrlova@svkpl.cz
blanka@services.svkol.cz
elen@services.svkol.cz
02/20516695
02/24463512
zvolsky@seznam.cz

