Svaz českých knihkupců a nakladatelů (dále jen Svaz)
Jana Masaryka 56, Praha 2
zastoupený PhDr. Jaroslavem Císařem
(dále jen Svaz)
a
knihovny s právem nabídkové povinnosti
dle Vyhlášky Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb.
zastoupené:
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
ředitelkou PhDr. Jiřinou Bínovou
Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem
ředitelem Ing. Alešem Brožkem
(dále jen knihovny)
vydávají následující prohlášení:
Na základě jednán f zástupců Svazu a zástupců knihoven dne 22. I. 2002 ve věci plnění nabídkové
povinnosti podle zákona č. 37/1995 Sb. a prováděcí vyhlášky MK ČR č. 252/1995 Sb.
1. Knihovny akceptuji Svaz jako právoplatného pokračovatele ve vydávání bibliografie, kterou se
naplňuje výše zmiňovaná povinnost nakladatelů poskytoval knihovnám formou tzv. nabídkové
povinnosti knihy k odkoupení. Bibliografie s názvem Knižní novinky nahradí dosavadní
bibliografickou přílohu týdeníku Nové knihy.
2. Uveřejněné oznámení o vydání neperiodické publikace v tomto periodiku vydávaném Svazem
podle smlouvy, uzavřené mezi vydavatelem a Svazem, považují knihovny, stanovené
vyhláškou MK ČR č. 252/1995 Sb. za splnění nabídkové povinnosti vydavatele podle § 4
zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. Toto prohlášení se vztahuje pouze na
nakladatele, kteří uzavřou smlouvu se Svazem.
3. Knihovny akceptují 14denní lhůtu tištěného vydáni tohoto periodika a rozesílání na adresy
knihoven podle vyhlášky MK ČR 252/1995 Sb., které mají právo nabídkové povinnosti.
4. Svaz se zavazuje uvádět bibliografické údaje u jednotlivých titulů v této struktuře: autor, název,
podnázev, event. údaje o podstatných původcích (překlady), nakladatelské údaje (místo vydání,
nakladatel/vydavatel, rok a údaj o vydáni), rozsah (strany, přílohy), ISBN, doporučená cena,
stručná anotace.
5. Svaz se zavazuje, že v každém čísle periodika bude uveden seznam přispívajících nakladatelů
včetně adres, event. odkaz na webovou stránku Svazu, na které bude seznam zveřejněn.
6. Svaz se zavazuje neprodleně informovat o všech změnách týkajících se vydávání této
bibliografie. Dále se Svaz zavazuje v případě zániku tištěné podoby Knižních novinek k
zachování elektronické podoby. V případě zániku elektronické podoby zanikne toto prohlášení.
7. Svaz bude poskytovat I exemplář Knižních novinek zdarma na adresu knihoven s právem
nabídkové povinnosti.
V Praze dne 22. dubna 2002
Za knihovny:

.......................................
PhDr. Jiřina Bínová

Za Svaz:

.......................................
Ing. Aleš Brožek

..........................................
PhDr. Jaroslav Císař

