NABÍDKY VYŘAZENÝCH KNIH
PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Součástí soustavného a cílevědomého budování knihovních fondů většiny knihoven (kromě konzervačních fondů) je také soustavná nebo občasná
obsahová prověrka fondů a následné vyřazení těch dokumentů, které již
nejsou potřebné. Důvodem může být zastaralost, tematika neodpovídající
současnému profilu knihovny, nadbytečné multiplikáty, popřípadě opotřebení (poškození).
Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) k tomu uvádí v § 17
Vyřazování knihovních dokumentů:
„(1) Z knihovního fondu knihovny lze vyřazovat pouze
a. knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního
fondu knihovny a jejím úkolům,
b. multiplikáty knihovních dokumentů,
c. knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak,
že přestaly být informačním pramenem.
(2) Knihovní dokumenty z konzervačního fondu a z historického fondu lze
vyřazovat pouze se souhlasem ministerstva.
(3) Provozovatel knihovny je povinen nabídnout ke koupi knihovní dokumenty vyřazené podle
a. odstavce 1 písm. a) a b) provozovateli jiné knihovny téhož druhu,
a pokud takový provozovatel odmítne, provozovateli knihovny,
která je součástí školy,
b. odstavce 2 Národní knihovně.
Pokud nebyly takto odkoupeny, provozovatel nabídne vyřazené knihovní
dokumenty ke koupi jinému zájemci. Pokud nebyly ani takto odkoupeny,
může je darovat nebo zlikvidovat.
(4) Podle odstavců 1 až 3 se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.
(5) Při rušení knihovny je její provozovatel povinen postupovat podle odstavců 2 až 4.“
Běžný postup je ten, že v knihovně je zpracován seznam dokumentů určených k vyřazení se základními identifikačními údaji a po schválení (ředitelem knihovny nebo ředitelem instituce, v níž knihovna působí) mohou být
dokumenty nabízeny jiným zájemcům, především knihovnám. Náležitosti
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seznamu stanoví vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v § 6:
„(1) Záznam v seznamu úbytků obsahuje
a. datum zapsání,
b. pořadové číslo záznamu,
c. přírůstkové číslo knihovního dokumentu a případně i jeho signaturu,
d. označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu,
popřípadě jiné údaje zaručující nezaměnitelnost knihovního dokumentu,
e. důvod odpisu nebo vyřazení knihovního dokumentu s odvoláním na
příslušný schvalovací doklad.
(2) Jde-li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty, zaznamenané ve
zvláštním seznamu, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) a d),
lze záznam v seznamu úbytků provést odkazem na tento seznam.“
Tím, že v současné době jsou tyto seznamy zpracovávány na počítači
(např. v programech Word nebo Excel), není již nutno nabídkové seznamy
posílat v papírové podobě, nýbrž lze využít Internetu – vystavením na vlastních webových stránkách knihovny nebo rozesláním elektronickou poštou
buď konkrétním adresátům, nebo do elektronické konference.
Příkladem knihovny se speciální webovou stránkou může být Městská
knihovna v Praze http://www.mlp.cz/vyrazene.php (viz obr. 1), různé sezna-

Obr. 1. Webová stránka Městské knihovny v Praze
my vyřazených knih se nepravidelně objevují na webových stránkách četných jiných knihoven.
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K rozšiřování těchto nabídek je často využívána elektronická konference KNIHOVNA (diskusní skupina knihoven a elektronizace knihoven). V
archívu konference jsem za rok 2002 napočítal 23 takových příspěvků, za
rok 2003 44 příspěvků, za rok 2004 35 příspěvků, za 1. pololetí 2005 rovněž
35 příspěvků. (Jako „Věc“ bývá uváděno: vyřazené knihy, seznam odpisů,
odepsané časopisy apod.) Buď tam byla poslána stručná zpráva s odkazem
na webové stránky knihovny, kde je celý seznam vystaven, nebo (což je
podle mého názoru horší varianta) byl celý seznam rozeslán jako příloha
mailu na několik set adres účastníků konference, což pochopitelně zatěžuje
komunikaci.
V naší knihovně tyto nabídky v akviziční činnosti soustavně využíváme, neboť mezi množstvím balastu se dají najít položky, které jsou pro náš
fond přínosem – např. chybějící ročníky periodik, starší regionální literatura, hodnotná beletrie (kterou máme většinou jen v jednom výtisku), hodně
využívaná studijní literatura. Proto jsem uvažoval, jak práci s nabídkovými
seznamy akvizičním pracovníkům ulehčit (a zároveň odlehčit elektronické
konferenci – obdobně jako po zřízení služby „Ptejte se knihovny“ již nemusí být různé bibliografické nebo faktografické dotazy posílány do konference).

Obr. 2. Webová stránka vyrazene.ujep.cz
V říjnu 2003 jsme v naší knihovně zřídili webovou stránku pro nabídky
vyřazených knih, a to na adrese http://vyrazene.ujep.cz (viz obr. 2). Tato
stránka má umožnit zprostředkování informací o nabídkách vyřazených
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knih (periodik či jiných informačních pramenů) z různých českých knihoven pro libovolné zájemce. Je uváděna charakteristika nabídky (např. knihy
z oboru fyzika, učebnice základních škol, zahraniční časopisy z oboru chemie, nebo jen knihy, hudebniny), kontaktní adresa, URL, kde je seznam k
dispozici, termín, do kdy lze posílat požadavky. Pro všechny knihovny zde
na požádání zdarma zveřejníme odkaz na její nabídkový seznam
vyřazených knih (pokud některá knihovna nemá možnost umístit seznam na
vlastních webových stránkách, nabízíme možnost zpřístupnit jej na našem
serveru – viz obr. 3).

Obr. 3. Webová stránka vyrazene.ujep.cz (pokyny pro přispěvovatele)
I když jsem na tuto stránku upozornil v časopise Ikaros 1 , přesto jsou
nám požadavky na zveřejnění zasílány minimálně. Uvádím zde tedy převážně ty nabídky, které jsou adresovány do konference KNIHOVNA – za
necelé dva roky se jednalo o desítky seznamů s tisíci položek. Pokud je tato
stránka soustavně sledována akvizičními pracovníky, pak plní svou funkci.
Těm, kteří o ní snad ještě nevědí, bych ji rád takto připomenul.
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