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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základě 

praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat současný stav těchto 

služeb poskytovaných a využívaných v Knihovně AV ČR a seznámit s jejich 

dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických 

prvků a vytvořit tak celkový obraz popisované části. Oblast meziknihovních 

služeb má i legislativní rámce v knihovním zákoně a jeho prováděcím 

předpisu a autorském zákoně, s navazující národní metodikou pro 

meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních směrnicích 

a doporučeních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnění jen určité 

části těchto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez 

poplatků i zbylou část meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních 

služeb souvisí komunikační protokoly vytvořené na základě mezinárodních 

norem a také možnosti využití nových technologií, vytvoření nových postupů 

při zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. 

K těmto novým řešením může sloužit analýza praxe konkrétního Oddělení 

meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR uskutečňované v reálném čase, 

praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddělení spolu s odborníky na nově 

zaváděné technologické nástroje, kterým je např. elektronické dodávání 

dokumentů. 

Klíčová slova 

meziknihovní služby (MS), meziknihovní výpůjční služby (MVS), 

meziknihovní reprografické služby (MRS), mezinárodní meziknihovní služby 

(MMS), elektronické dodávání dokumentů (EDD), Knihovna AV ČR (KNAV), 

Česká republika (ČR) 
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Předmluva 

 Hlavním tématem této diplomové práce jsou meziknihovní služby 

v Knihovně AV ČR a jejich možný rozvoj. Toto téma souvisí s jejich obecným 

pojetím v rámci legislativy a dalších mezinárodních směrnic a doporučení, 

s jejich technickým a technologickým zajištěním a využíváním nových prvků 

v této oblasti. Diplomová práce se taký zabývá možností využití nového 

technického prvku k zefektivnění procesů v meziknihovních službách. Toto 

téma jsem si nakonec zvolila proto, že jsem začala pracovat v Oddělení 

meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR a že zároveň odráží praxi 

uskutečňovanou v reálném čase. Po proniknutí do této oblasti jsem zjistila, 

že proces meziknihovních služeb stále probíhá na základě velkého podílu 

ručního zpracovávání, nad kterým jsem se jako mladá začínající knihovnice 

pozastavila. V obecné míře se v poskytování služeb v oblasti knihovnictví 

snažíme o zavádění nových technických a technologických prvků k jejich 

zefektivnění, zrychlení a zpříjemnění jejich poskytování. Proto i meziknihovní 

služby by měly začít využívat těchto nových prvků. Toto souvisí se 

současnou Koncepcí rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 

a projektem řešící využití systému pro elektronické dodávání dokumentů 

Další rozvoj DDS. Diplomová práce byla vypracována v souladu se 

schváleným zadáním. Pouze téma posledního uvedeného bodu v zadání, 

nastínění perspektiv rozvoje v oblasti meziknihovních služeb v Knihovně AV 

ČR, bylo v diplomové práci zařazeno na konec třetí kapitoly pojednávající 

o praxi těchto služeb ve zmiňované knihovně. 

 Cílem diplomové práce je analyzovat a popsat současný stav 

meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR a seznámit s jejich dalším 

možným rozvojem a vytvořit tak celkový obraz zmiňované oblasti. Prvním 

důležitým krokem pro počátek práce bylo seznámení se skutečnou činností 

a agendou probíhající v Oddělení meziknihovních služeb zmiňované 

knihovny. Poté provést rešerši na tuto oblast knihovnictví ve všeobecném 

pojetí, zjistit používanou terminologii a na jakém základě jsou tyto služby 

v knihovnách poskytovány. Již ze  studia oboru knihovnictví a následné 

praxe jsem věděla, že základním dokumentem je knihovní zákon a že 

Národní knihovna ČR jako Národní centrum pro meziknihovní služby v ČR 
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vypracovala Metodiku pro poskytování meziknihovních služeb. Tyto dva 

dokumenty byly výchozími prameny, ze kterých jsem čerpala další informace 

a které odkazovaly na další prameny. Základní definice jsem vyhledala 

v elektronickém knihovnickém časopise Ikaros. V současné době velmi 

diskutovanou oblastí je autorský zákon, který se také dotýká probírané 

oblasti služeb v knihovnách. Proto jsem považovala za nutné jej také zařadit. 

Podařilo se mi nalézt přednášku s výkladem tohoto zákona, a to právě pro 

oblast knihovnictví. Pro získání této a dalších informací jsem používala velmi 

známý internetový vyhledávač Google. Pro zpracování spíše technických 

témat a navržení nového řešení zpracovávání agendy v meziknihovních 

službách sloužily konzultace s vedoucím této práce. Pro zpracování hlavní 

části týkající se praxe v Knihovně AV ČR byly využity jak mé vlastní 

zkušenosti tak mnohaleté zkušenosti mé kolegyně, vedoucí Oddělení 

meziknihovních služeb. 

 Úvod diplomové práce je věnován definování oblasti meziknihovních 

služeb. První kapitola je věnována legislativnímu rámci této oblasti, 

základním dokumentům - knihovní zákon a Metodické pokyny pro 

meziknihovní služby, a dalším národním a mezinárodním dokumentům, ke 

kterým patří několik směrnic a doporučení vytvořených mezinárodní 

organizací IFLA a Národním centrem pro meziknihovní služby v ČR. Dalšími 

body této kapitoly je autorský zákon zaměřený na oblast knihovnictví 

a problematika poplatků, která je stále živým tématem. Druhá kapitola 

vysvětluje komunikační protokoly používané v některých systémech pro 

zpracování agendy meziknihovních služeb založených na mezinárodní 

normě ISO ILL. Třetí a zároveň hlavní kapitola je věnována analýze procesu 

meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR a návrhu řešení jejich možného 

vývoje. Nejprve je stručně představena Knihovna AV ČR, po které následuje 

obecné představení agendy Oddělení meziknihovních služeb. Další 

podkapitoly se již věnují analýze zpracovávání, poskytování a využívání 

těchto služeb zmíněným oddělením, vývoji poskytování a využívání 

meziknihovních služeb za posledních sedm let na základě statistických 

údajů. Kapitola je zakončena celkovým zhodnocením meziknihovních služeb 

v Knihovně AV ČR a navrženými řešeními na jejich možný budoucí vývoj. 

Poslední kapitola je věnována nové možnosti objednávání v rámci 
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meziknihovních služeb, a to prostřednictvím Souborného katalogu ČR 

s využitím systému pro elektronické dodávání dokumentů, který může 

pomoci s automatizací některých procesů v meziknihovních službách. 

 Tato diplomová práce byla vypracována v souladu s platnými vnitřními 

předpisy FF UK. Citace informačních zdrojů jsou umístěny v hranatých 

závorkách uvnitř textu s uvedením autora, popřípadě názvu citovaného 

dokumentu a data vydání. Citování a struktura bibliografických záznamů 

v seznamu použité literatury jsou dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. 

Dále jsou použity poznámky pod čarou pro vysvětlení termínů nebo zkratek 

a také pro uvedení odkazu na webové stránky. Rozsah diplomové práce je 

105 stran včetně 22 obrázků a 6 grafů,  7 příloh a CD-ROM. 

 Na závěr bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce ing. Bohdanu 

Šmilauerovi ze Státní technické knihovny v Praze za jeho cenné podněty při 

zpracovávání diplomové práce. Také bych ráda poděkovala své kolegyni 

a zároveň vedoucí Oddělení meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR 

Ludmile Semerádové za zajímavé informace a za pomoc při pronikání do 

oblasti meziknihovních služeb. Zvláštní poděkování bych věnovala svému 

otci za jeho trpělivou pomoc při tvorbě obrázků a grafů. 
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1 Úvod 

 Meziknihovní služby (dále jen MS) patří k základním službám 

poskytovaných v knihovnách. Jsou nástrojem pro získávání požadovaných 

informací z fondů knihoven ze strany jejich uživatelů. Neexistuje knihovna ve 

světě ani v České republice (dále jen ČR), která by dokázala nabídnout 

z vlastních fondů veškeré dokumenty a literaturu, které uživatelé požadují. 

Jde jak o omezené možnosti skladování tak o omezené finanční prostředky 

na pořizování nových dokumentů, literatury a dalších informačních zdrojů, 

a v současné době také licencí k online přístupům elektronických 

informačních zdrojů. MS „jsou formou kooperace knihoven i jejich 

komunikace a důležitou součástí realizace mezinárodního programu IFLA – 

Univerzální dostupnost publikací (UAP). (...) Jsou založeny na principu 

reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat 

meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány“ 

[Pospíšilová, 2002a]. IFLA bude blíže definována v kap. 2.2.3. 
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2 Meziknihovní služby (MS) 

2.1 Definování oblasti meziknihovních služeb 

 MS „jsou druhem spolupráce mezi knihovnami toho samého typu, nebo 

různých typů při zpřístupňování výstupů svých odborných činností“ 

[Planková, 2007]. Dle Metodických pokynů pro MS v České republice pak MS 

zahrnují tyto dílčí oblasti: 

• meziknihovní informační služby (dále jen MIS) - „prostřednictvím této 

služby knihovna vyžádá a poskytne informace o dostupnosti 

a podmínkách zpřístupňování dokumentů v jiné knihovně“ [Planková, 

2007] 

• meziknihovní reprografické služby (dále jen MRS) - „prostřednictvím MRS 

knihovna vyžádá pro uživatele od jiné knihovnicko-informační instituce 

reprografické kopie různých dokumentů, které jsou převedeny do 

vlastnictví uživatele žádající knihovny“ [Planková, 2007] 

• meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS) - „jedná se o typ výpůjční 

služby, která na základě legislativního opatření umožňuje z kterékoliv 

knihovny vyžádat a vypůjčit pro svého uživatele ty dokumenty, které nemá 

ve svém fondu a které uživatel potřebuje, a naopak vypůjčit dokumenty 

z vlastního fondu jiným knihovnám“ [Planková, 2007] 

 K MS se také řadí mezinárodní meziknihovní služby (dále jen MMS). Je 

to „typ výpůjční služby, která na základě mezinárodně platných pravidel IFLA 

umožňuje vypůjčit pro uživatele dokumenty, které potřebuje a které nemá ve 

fondu žádná knihovna na území státu“ [Planková, 2007]. Vedle půjčení 

dokumentu pro uživatele, lze také získat ze zahraničí tištěnou rozmnoženinu 

článku z převážně odborného časopisu dostupného online v rámci licence, 

která není zakoupena v ČR. 

 V současné informační společnosti plné nových technologií se stala 

součástí MS také služba typu elektronické dodávání dokumentů (dále jen 

EDD), známé také pod anglickým termínem document delivery services 

(DDS). Ve stručnosti jde, jak už název napovídá, o elektronické dodávání 
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rozmnoženin dokumentu, spíše kratšího rozsahu, jako jsou články z časopisů 

nebo stati. Jejich objednání se provádí elektronickou cestou a jejich dodání 

prostřednictvím vyvinutých technologií ve formátech. K nim patří např. příloha 

v e-mailu, přenos souboru pomocí FTP1, stažení z webové stránky 

uživatelem, jemuž je webová adresa zaslána elektronickou poštou, anebo 

přes systém poskytující tuto službu. Tato služba je většinou poskytována na 

komerční bázi. K nejznámější poskytovatelům patří např. British Library 

Document Supply Centre (BLDSC) nebo německé SUBITO, v ČR např. 

Elektronické dodávání dokumentů Českého vysokého učení technického 

(EDD ČVUT) nebo Virtuální polytechnická knihovna vytvořena Státní 

technickou knihovnou v Praze (dále jen VPK). Poslední zmíněné se bude 

věnovat kapitola týkající se praktického užívání VPK v Knihovně AV ČR 

[Šmilauer, 2007a, s. 6]. Podrobněji a praktickým zkušenostem v oblasti MS 

bude věnována kap. 4. 

2.2 Legislativní rámec MS 

2.2.1 Knihovní zákon 

 Zákon 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(dále jen knihovní zákon) vymezuje MS v § 2 jako „soubor výpůjčních, 

informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují 

knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez 

ohledu na místo jejich uložení“ [Knihovní zákon, 2006]. 

 MS se dále týká § 4, veřejné knihovnické a informační služby, které 

spočívají mimo jiné ve „zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního 

fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního 

fondu jiné knihovny“ [Knihovní zákon, 2006]. Tyto služby je provozovatel 

knihovny povinen poskytovat bezplatně. Výjimku tvoří zpřístupňování 

rozmnoženin dokumentů v rámci MRS a zpřístupňování knihovních 

                                            
1 „File Transfer Protocol. 1. Přenosový protokol pro přenos souborů mezi jednotlivými 

počítači v síti Internet, přičemž jeden je v pozici serveru FTP a druhý v pozici klienta“ 

[Nádběla, 2004, s. 161] 
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dokumentů v rámci MMS, kdy je provozovatel oprávněn požadovat úhradu 

vynaložených nákladů na tyto služby. 

 Přímo MS se týká § 14, který vymezuje povinnost knihovny (v tomto 

případě žádající knihovna) zažádat o půjčení požadovaného dokumentu 

svým uživatelem jinou knihovnu (dožádaná knihovna), pokud sama onen 

dokumentů nevlastní. Dožádaná knihovna má pak povinnost požadovaný 

dokument žádající knihovně půjčit, případně jí poskytnout jeho kopii. Poté je 

žádající knihovna povinna vrátit dokument v dohodnuté lhůtě a během 

výpůjčky nese odpovědnost za jeho poškození nebo ztrátu. Jak bylo již 

zmíněno, MS se poskytují bezplatně, s již výše zmíněnými výjimkami, a je 

povinnost vést jejich evidenci [Knihovní zákon, 2006]. 

2.2.2 Provád ěcí právní p ředpis 

 Ke knihovnímu zákonu byl dále vydán prováděcí právní předpis, který 

stanovuje formu a náležitosti žádosti o zprostředkování dokumentu, které 

knihovny mají povinnost zprostředkovávat dokumenty v rámci MMS, a dále 

podrobnosti evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu výsledků revize 

knihovního fondu. Jde o vyhlášku Ministerstva kultury 88/2002 Sb. ze dne 

21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon). 

 Žádost o MS je možné podávat písemnou nebo elektronickou formou 

a musí obsahovat identifikaci požadovaného dokumentu, žádající 

a dožádané knihovny, způsob zprostředkování a lhůtu pro vyřízení žádosti. 

Vyhláška dále určuje knihovny, které zprostředkovávají dokumenty v rámci 

MMS. Mezi tyto knihovny patří Národní knihovna České republiky (dále jen 

NK ČR), Státní technická knihovna v Praze (STK), Knihovna AV ČR, 

Moravská zemská knihovna v Brně (dále jen MZK), Vědecká knihovna 

v Olomouci a Národní lékařská knihovna (dále jen NLK). Jejich povinností je 

také podávat metodickou pomoc v rámci MMS [Vyhláška 88/2002 Sb., 2007]. 
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2.2.3 Metodické pokyny pro MS 

 Národním centrem pro meziknihovní služby v ČR je NK ČR (dále jen 

NCMS ČR). Mezi její povinnosti patří také metodické zabezpečení oblasti 

MS. Metodickými pokyny (dále jen pokyny), které vypracovala, „koordinuje 

a metodicky usměrňuje spolupráci knihoven v MS v ČR a metodicky 

odpovídá za oblast MS v ČR“ [Pospíšilová, 2002a]. NCMS ČR také 

reprezentuje MS ČR vůči centrům MS jiných států a mezinárodním 

organizacím, což vychází z mezinárodních úmluv a doporučení IFLA2, 

UNESCO3 i dokumentů Evropské unie. Nejnovější verze pokynů má 

sjednocenou terminologii s knihovním zákonem a prováděcí vyhláškou, 

zmíněných v kap. 2.2.1 a 2.2.2. Obsahuje obecné otázky MS a metodiku 

práce ve vnitrostátních MS a MMS. Poskytuje tak informace o organizaci MS, 

jejich základních pojmech, subjektech, podobě žádanek a metodice 

objednávání a vyřízení objednávek v rámci MS a MMS [Pospíšilová, 2002a]. 

2.3 Doporu čení a sm ěrnice 

2.3.1 Univerzální dostupnost publikací 

 V rámci svého střednědobého programu na léta 1998-2001, kterým se 

IFLA zaměřila na budoucnost, vydala program Univerzální dostupnost 

publikací (Universal Availability of Publication, UAP). „Výchozí koncepcí 

programu UAP je umožnit všem, kdo to potřebují, přístup ke zveřejněným 

dokumentům bez ohledu na jejich obsah nebo formu“ [Štekrová, 1999, s. 2]. 

Jde o konkretizování způsobů vydávání a distribuování dokumentů a jejich 

poskytování knihovnami. „Posláním UAP je maximalizovat dostupnost co 

možná největšího rozsahu publikovaných materiálů, a to bez ohledu na jejich 

obsah a formu“ [Štekrová, 1999, s. 3]. Zahrnuje všechny druhy knihovnických 
                                            
2 International Federation of Library Associations and Institutions (Mezinárodní federace 

knihovnických asociací a institucí) - nevládní a nekomerční organizace sdružující 

knihovnické svazy, spolky a instituce z celého světa s cílem podpory spolupráce knihoven, 

rozvoje knihovnictví, prosazování knihovnických zájmů na mezinárodní úrovni [Národní 

knihovna ČR, c2004a] 
3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace 

Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) [Národní knihovna ČR, c2004b] 
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a informačních zprostředkovatelů, jde tedy např. o vydavatele, knihkupce, 

databázová centra, poskytovatele internetových připojení, knihovny. V rámci 

knihovny se program týká mimo jiné akvizice, autorského práva a dalších 

právních záležitostí, služby pro veřejnost, uchovávání a vyřazování 

dokumentů, meziknihovních výpůjčních služeb a dodávání dokumentů. 

2.3.2 Směrnice IFLA  pro zasílání objednávek MVS elektronickou 

poštou 

 Vypracovaná mezinárodní směrnice je v souladu s již existujícími 

národními směrnicemi. Je také nutno v praxi přihlížet k dohodnutým 

postupům mezi spolupracujícími knihovnami. 

 Tyto směrnice upravují následující základní kroky elektronických 

objednávek. Oddělení MS nejsou povinny přijímat objednávku zaslanou 

elektronickou poštou. Dodávající knihovna nenese odpovědnost za časové 

prodlení. Dále, tyto směrnice nenahrazují národní nebo regionální směrnice, 

používají se v mezinárodním kontaktu a mohou být přizpůsobeny v rámci 

komunikace v národním nebo regionální měřítku. A na závěr, tyto směrnice 

se použijí na nestandardizované elektronické objednávky. Tyto směrnice 

uvádějí i prvky, které má elektronická objednávka obsahovat (viz níže) [IFLA 

Office, 2000b]: 

Šablona elektronické objednávky  

To: 

Date: 

According to your catalogue, you hold 

<Bibliographic description> 

Call number/Shelfmark: 

Verification source: 

Please would you be willing to lend? 

* We prefer to pay with IFLA ILL Vouchers 

* Max cost is IFLA ILL Vouchers or US$ 

* Urgent request: needed before 

* Client's name or id: 

Please send the item to: 
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Billing address:  

Thank you. 

<Your name> 

<Your full address> 

<Your email> 

<Your fax> 

2.3.3 Směrnice IFLA  o užívání faxu 

 Kancelář IFLA pro mezinárodní meziknihovní výpůjční službu 

vypracovala také dokument, ve kterém upozorňuje na problémy objednávání 

výpůjček faxem a zároveň navrhuje řešení těchto problémů. Tyto směrnice 

uvádějí tedy důležitost zaslání objednávky faxem podle pokynů dodávající 

knihovny, použití formuláře pro objednávku nebo objednání volným textem, 

a nakonec uvádějí také prvky, které má objednávka faxem obsahovat (viz 

níže) [IFLA Office, 2000a]: 

Příklad objednávky faxem 

Identifikační číslo nebo jméno uživatele 55-0053 

Datum 9. února 1995 

Identifikace žadatele Národní a univerzitní 

 knihovna 

 "Kliment Ohridski" 

 Bull Goce Delcev No 6 

 9100 Skopje 

 Republic of Macedonia 

 Fax: 389 91 230 874 

 Telefon: 389 91 226 846 

Aktuální do Do 20. února 1995 

Signatura Není známo 

Výpůjčka Výpůjčka 

Autor Mangold, Peter 

Název National Security and 

 International 

 Relations 
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Vydání Poslední vydání 

Místo vydání London/New York 

Vydavatel Routledge 

Rok vydání 1990 

ISBN 0 4150 2295 9 

Pramen ověření BIP 

Poznámka Bez dalších údajů 

Dodání Pouze poštou 

Placení Poplatky budou zaplaceny 

Adresa odesílatele /dodávající knihovny/ Výpůjční oddělení 

 Library of Congress 

 Washington DC 20540 

 USA 

2.3.4 Zásady a sm ěrnice pro MMS 

 Organizace IFLA vypracovala principy a postupové směrnice pro 

poskytování MMS, které „chrání zájmy všech knihoven a stanovují 

doporučený způsob pro poskytování dokumentů“ [Pospíšilová, 2006]. Jde 

o osm zásadních principů: 

• Přijetí národní zodpovědnosti za poskytování kopií svých vlastních 

publikací jiné zemi. 

• Vyvinutí účinného národního meziknihovního výpůjčního systému. 

• Vypracování národních pravidel pro MMS. 

• Pokud je to možné, každá knihovna by měla přijímat požadavky 

v jakémkoli formátu, a zároveň každá knihovna by si měla být vědoma, že 

ne všechny formáty jsou přijatelné pro všechny knihovny. 

• Dožádaná knihovna dané země by měla brát v úvahu technické možnosti 

žadatele v jiné zemi při zpřístupňování dokumentů. 

• Musí být respektováno autorské právo dodávající země, která musí 

žádající knihovnu upozornit na případné restrikce v této oblasti práva. 

• Žádající knihovna přebírá odpovědnost za vypůjčený dokument od chvíle 

vypůjčení do chvíle vrácení zpět dožádané knihovně. 
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• O účtování poplatků a plateb si každá knihovna rozhoduje sama. Pokud 

se rozhodne účtovat, mělo by být účtování poplatků co nejjednodušší. 

 Je důležité poznamenat, že výše zmíněné principy nejsou nařízeními. 

Na druhé straně IFLA tímto velmi doporučuje řídit se těmito směrnicemi při 

tvorbě systému MS [Pospíšilová, 2006]. 

2.3.5 Používání IFLA voucheru v MMS 

 S MMS úzce souvisí způsob jejich placení. IFLA vytvořila jednoduchý 

systém, který obchází problematiku placení v měnách jednotlivých zemí 

a kurzových rozdílů a bankovních poplatků při jejich účtování. IFLA voucher 

je standardní platidlo, které platí pro jednu výpůjčku nebo kopie do 15 stran. 

Samozřejmě může knihovna požadovat více nebo méně, a to na základě 

svých stanovených podmínek. Toto platidlo lze zakoupit u IFLA Headquaters, 

a to ve dvou hodnotách - plný voucher za 8 EUR a poloviční voucher za 

4 EUR. Mají neomezenou platnost a lze je neomezeně používat. Přebytečné 

lze také vrátit [Národní knihovna ČR, 2006]. Aktuální stav tohoto systému 

bude nastíněn v kap. 4.2.4.3. 

2.3.6 Doporu čení pro užívání kód ů v MS 

 K dalším vypracovaným dokumentům organizace IFLA a jejího oddělení 

pro MS patří Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě. 

Toto doporučení bylo vypracováno z možného problému nedorozumění 

v komunikaci mezi žádající a dožádanou knihovnou, kdy je nutné informovat, 

z jakých důvodů nebyla objednávka vyřízena. Vyplývá to z používání různých 

jazyků, kdy existuje riziko právě nedorozumění v mezinárodní komunikaci. 

Proto IFLA přišla s řešením kódových odpovědí nezaložených na přirozeném 

jazyku. Byl vypracován soupis kódů pro MS, obsahující asi 28 odpovědí (viz 

Příloha 1) [IFLA International, 2001]. 

2.3.7 Doporu čení pro poskytování MS a dodávání dokument ů 

 Následující doporučení bylo vypracováno Sekcí IFLA pro oblast 

dodávání dokumentů a sdílených zdrojů a byl formulován na základě 

praktických zkušeností v této oblasti skupiny severských knihoven, knihoven 

ze Severní Ameriky a Austrálie. Tato doporučení se týkají obecného 
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vymezení v MS, jejich zaměstnanců, používaných technologií, uživatelů 

a žádající a dožádané knihovny. Mohou být použita v jakékoli knihovně při 

práci v MS a při jejich dalším rozvoji [Pospíšilová, 2006]. 

2.4 Autorský zákon a jeho souvislosti s MS 

2.4.1 Autorský zákon a jeho stru čný vývoj 

 Dnem 1. prosince 2000 vešel v platnost zákon č. 121/2000 Sb. o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). Předmětem tohoto zákona jsou práva 

autora k jeho dílu, práva související s právem autorským, mezi něž patří 

práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce 

zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového 

záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele 

k jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, 

k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo nakladatele na 

odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro 

osobní potřebu, dále pak právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochrana 

práv podle tohoto zákona a kolektivní správa4 práv autorských a práv 

souvisejících s právem autorským. K tomuto zákonu také patří sazebník 

odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého a v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu [Národní knihovna ČR, 2001]. 

 Tento zákon nahradil předchozí autorský zákon z roku 1965. Při tvorbě 

jeho poslední novelizace v roce 1995 vycházeli tvůrci již z práva evropských 

společenství. Během dalších pěti let vznikla potřeba výraznější novelizace. 

Přispěly k tomu dva důvody, nesoulad s některými novějšími směrnicemi 

Evropské unie (dále jen EU) a zpřesnění a doplnění znění zákona na základě 

získaných zkušeností z praxe. K další novelizaci autorského zákona došlo 

v roce 2006 novelou č. 216/2006 Sb., kde dochází k harmonizaci českého 

                                            
4 „Kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorských 

a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů 

těchto práv veřejnosti.“ Nositelé těchto práv jsou zastupování kolektivním správcem, 

právnickou osobou, který získal oprávnění k výkonu kolektivní správy [Zákony ČR onLine, 

2006]. Mezi ně patří OSA, DILIA, INTEGRAM. 
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autorského zákona se směrnicemi EU [Barták, 2001]. Úplné znění 

autorského zákona pak bylo vyhlášeno v srpnu 2006 zákonem č. 398/2006 

Sb. 

2.4.2 Novela autorského zákona č. 216/2000 Sb. 

2.4.2.1 Užití díla 

 Tato část se bude věnovat k vybraným důležitým změnám autorského 

zákona týkajících se problematiky knihoven. V § 12, odst. 4 jsou uvedena 

práva na užití díla, a to právo na rozmnožování díla, rozšiřování originálu 

nebo rozmnoženiny, jejich půjčování, pronájem, vystavování, právo na 

sdělování díla veřejnosti. Dále je důležitý § 16, který se věnuje blíže 

půjčování. Uvádí, že půjčováním „se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné 

podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím 

originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou“ [Barták, 2001, s. 5]. Bližší 

specifikaci termínu „zařízení přístupná veřejnosti“ není v novele obsažena. 

Dle J. Bartáka jsou to právě knihovny, archivy, školská zařízení apod. 

2.4.2.2 Volné užití 

 Další oblastí změn původního autorského zákona byla oblast volného 

užití a zákonných licencí. Daná oblast úprav volného užití souvisí s právem 

na zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu jak fyzické osoby tak 

právnické. Je upravena § 30, který mimo jiné uvádí: „Do práva autorského 

tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, 

rozmnoženinu nebo napodobeninu díla“ [Barták, 2001, s. 7]. Volné užití je 

bezúplatným užitím a „fakticky jde v případě pořizování rozmnoženin pro 

osobní potřebu o úplatnou zákonnou licenci“ [Barták, 2001, s. 8], která je 

realizována prostřednictvím povinné kolektivní správy. MS se také týká nový 

§ 30a upravující zhotovování tiskových rozmnoženin, kdy do autorského 

práva nezasahuje ani fyzická ani právnická nebo podnikající fyzická osoba, 

ani ten, kdo na objednávku fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

„zhotoví tištěnou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad 

fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky“, a to pro 

osobní a vlastní vnitřní potřebu [Barták, 2001, s. 9]. Oprávněné užití na 
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základě této zákonné licence je podmíněno řádným a včasným zaplacením 

odměny autorovi, kterou upravuje § 25. Knihoven se týká převážně odst. 

2 e), který uvádí, že osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci 

odměnu je i „poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde 

o tiskové rozmnoženiny (§ 30a); poskytovatelem rozmnožovacích služeb za 

úplatu je i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj k zhotovování tiskových 

rozmnoženin“ [Zákony ČR onLine, 2006]. Příloha autorského zákona uvádí, 

že tyto osoby jsou povinny platit odměnu jednou ročně kolektivnímu správci, 

a to za stránku černobílé tiskové rozmnoženiny díla 0,20 Kč a za barevnou 

0,40 Kč. „Pravděpodobný počet zhotovených tiskových rozmnoženin děl činí 

u poskytovatelů rozmnožovacích služeb v prostorách knihoven, muzeí, 

galerií, školských a vzdělávacích zařízení 70 % z celkového počtu tiskových 

rozmnoženin zhotovených poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu“ 

[Zákony ČR onLine, 2006]. 

2.4.2.3 Knihovní licence 

 S předchozí oblastí změn souvisí změna tzv. knihovní licence, která 

zahrnuje vymezení bezúplatných způsobů užití pro zákonem stanovené 

subjekty a úplatnou zákonnou licenci za půjčování děl těmito subjekty. 

Zdrojem změny této oblasti byly směrnice EU „o informační společnosti“ 

a „o pronájmu a půjčování“. Knihovní licence je upravena v § 37, který 

přesně určuje subjekty (knihovny, archivy, muzea, galerie, školy, vysoké 

školy a jiná nevýdělečná školská zařízení), na které se jeho režim vztahuje, 

dále umožňuje jim zhotovení rozmnoženin i jejich půjčování za přesně 

stanovených podmínek (pro své archivní a konzervační potřeby nebo pokud 

rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena), zpřístupňování děl veřejnosti 

výhradně pro účely výzkumu a studia na terminálech v knihovnách za jejich 

stanovených podmínek, a dále umožňuje prezenční půjčování diplomových, 

rigorózních, disertačních a habilitačních prací za přesně stanovených 

podmínek (výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia) [Barták, 

2001, s. 12]. 

 Dále je v tomto § upraveno, že autor nemá právo na odměnu v případě 

prezenčního půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla nebo jsou-li půjčeny 

školními a vysokoškolskými knihovnami, NK ČR, MZK, STK, NLK, Národní 
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pedagogickou knihovnou Komenského, Knihovnou Ústavu zemědělských 

a potravinářských informací, Knihovnou Národního filmového archivu 

a Parlamentní knihovnou České republiky. Dle směrnice EU o pronájmu 

a půjčování vyplývá možnost volného stanovení výše odměny a z této 

povinnosti lze určitá zařízení vyjmout, a pokud jde o nevýdělečné zařízení, 

kam knihovny patří, za půjčku je placena jen částka, která nepřesahuje výši 

nákladů na ni. Odměny jsou spravovány příslušnými kolektivními správci. 

Výše odměn se určuje podle počtu výpůjček. Příloha autorského zákona 

uvádí odměnu za jednu absenční výpůjčku 0,50 Kč. Tyto odměny jsou 

placeny jednou ročně příslušnému kolektivnímu správci a za subjekty 

uvedené v § 37 platí tyto odměny stát, prostřednictvím NK ČR jsou placeny 

za knihovny. Ta také zastupuje knihovny v jednání s kolektivními správci 

o způsobu úhrady, kdy „jsou knihovny povinny, lze-li to na nich spravedlivě 

žádat a jsou-li o to kolektivním správcem požádány, předkládat informace 

o počtu uskutečněných výpůjček. Specifikace toho, které knihovny budou 

kolektivnímu správci poskytovat údaje potřebné pro rozúčtování odměn 

v daném roce a určení, jaké údaje budou takto poskytovány, by měly být 

obsaženy ve smlouvě (…) mezi příslušným/i kolektivním/i správcem/i 

a Národní knihovnou ČR“ [Barták, 2001, s. 12-13]. 

2.4.3 Aktuální d ění kolem autorského zákona a knihoven 

 V důsledku poslední, výše zmíněné novelizace autorského zákona 

došlo ke zpoplatnění knihovních výpůjček, a to dle § 37. Příloha této 

novelizace uvádí sazbu za absenční výpůjčky knihovních dokumentů. Tato 

sazba činí 0,50 Kč za jednu výpůjčku a tyto odměny má odvádět jednou 

ročně příslušnému kolektivnímu správci stát, resp. v případě knihoven NK 

ČR. Dále ukládá knihovnám překládat jednou ročně příslušnému 

kolektivnímu správci na jeho žádost informace o počtu uskutečněných 

výpůjček a informace nezbytné pro rozúčtování odměn kolektivním správce. 

Toto je ovšem založeno na vzájemné ohleduplnosti. „Předpokládá se, že 

uvedenou povinnost bude kolektivní správce požadovat pouze vůči těm 

knihovnám, které k tomu mají určité zázemí (především technické 

a personální) a na nichž tedy předávání informací lze spravedlivě požadovat, 

aniž by tím byly neúměrně zatěžovány“ [Richter, 2007]. 
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 V říjnu 2007 byla NK ČR oslovena OOA-S5 pro navázání vzájemné 

spolupráci v uplatnění jejich práv na správu odměn za půjčování originálu 

nebo rozmnoženiny vydaného díla. Informovala o vytvoření, ve spolupráci se 

státními institucemi, sociologicky reprezentativního vzorku organizací 

provozujících absenční výpůjčky knihovních dokumentů a disponujících 

současně určitým minimálním technickým vybavením (knihovní evidence 

v elektronické podobě, databázový výpůjčkový informační systém), se 

kterými by OOA-S ráda navázala partnerský vztah při předávání informací. 

OOA-S by přivítala periodické zasílání sestavy celkového počtu 

uskutečněných výpůjček za dané období, s označením nejčastěji 

půjčovaných knihovních dokumentů (cca 20 – 100 položek). Jde o pilotní fázi 

projektu týkající se již zmíněného problému. OOA-S se také chce snažit o co 

nejúspornější postup, aby zbytečně nezatížila knihovny svými požadavky. 

 KNAV by se do tohoto projektu mohla zapojit, protože používaný 

knihovnický systém ALEPH nabízí možnost provádění nejrůznějších druhů 

statistik, a tedy i vytvoření sestavy s půjčovanými tituly a tituly, které jsou 

nejvíce půjčované. Po technické stránce tak splňuje podmínku pro 

poskytování těchto informací. 

2.5 Problematika poplatk ů MS 

2.5.1 Dokument k projednání 

 Na konci roku 2002 se v MZK konala koordinační porada 

k problematice MS. Diskutovanou otázkou je placení za poskytnuté MS. Dle 

knihovního zákona jsou MS základní službou poskytovanou bezplatně, což 

se netýká MRS a MMS. Tyto služby jsou placené, pro něž si každá knihovna 

vytváří ceník. Diskutovanou problematikou je placení za MVS. Podle 

knihovního zákona lze žádat úhradu pouze za dopravu. 

                                            
5  Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury 

a obrazové složky audiovizuálních děl, o. s., se sídlem v Praze, založena v devadesátých 

letech minulého století. „Na základě úředního pověření zastupuje OOA-S v segmentu děl 

výtvarného umění (včetně knižních ilustrací a fotografií) autory při výkonu jejich autorských 

práv a vystupuje tedy jako tzv. „kolektivní správce“ autorských práv [Richter, 2007]. 
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 Dle J. Pospíšilové z NK ČR není placení za MVS rozšířeným jevem 

v ústředních knihovnách, ale účtování probíhá v některých krajských 

knihovnách. Přispívají k tomu např. náklady na zajištění souvisejících 

finančních operací. „Problém také vzniká v těch knihovnách, které neúčtují 

ani svým registrovaným uživatelům, ani spolupracujícím knihovnám, ale 

dostávají z některých knihoven faktury (většinou souhrnné za určité období). 

Vzhledem k absenci poplatku ve svých cenících, nelze tyto poplatky 

„přenést“ na uživatele“ [Pospíšilová, 2002b, s. 1]. 

 Dále Pospíšilová navrhla několik způsobů, jak tuto problematiku řešit. 

Nejprve, vždy záleží na knihovně, zda chce nebo nechce účtovat knihovnám 

nebo jejím uživatelům za poskytnuté MVS. Což nelze přikázat ani zakázat. 

Základem pro řešení vidí pak ve spolupráci v rámci národního systému 

a navrhla tyto způsoby řešení: 

• Poskytování MVS zdarma na principu reciprocity, což podporuje NK ČR. 

• Zavedení kuponu, s možností využití kuponu CRI6 v hodnotě 40 Kč, 

k dostání na všech poštách větších měst. Jde o platidlo v rámci MMS. Pro 

jejich zavedení by bylo nutné vyřešit problém jejich distribuce, výkupu již 

nepotřebných. 

• Zavedení nově vytvořeného kuponu, jehož hodnota by pokrývala součet 

nákladů na dopravu a na zavedení tohoto kuponu. Dále by bylo nutné 

zvolit jednu instituci, která by vedla evidenci, distribuci a všechny 

související operace. 

• Ponechání stávajících forem účtování, souhrnných nebo jednotlivých 

faktur, kont. Většina knihoven zasílá souhrnnou fakturu za určité období, 

                                            
6 Mezinárodní odpovědka „(francouzsky coupon réponse international): zvláštní druh 

ceniny, kterou vkládá odesílatel do zásilky pro adresáta; pošta země určení vymění 

odpovědku adresátu za výplatní známky v hodnotě výplatného za obyčejné psaní prvního 

váhového stupně do ciziny; poštovní úřad v místě zakoupení je orazítkuje denním razítkem 

s datem prodeje a při výměně (použití) ji přijímající poštovní úřad orazítkuje denním razítkem 

s datem výměny; platnost (možnost výměny) může být časově omezená; mezinárodní 

odpovědky byly zavedeny v roce 1906; u nás byl jejich prodej zrušen v roce 1949 a provádí 

se pouze jejich výměna“ [Český svaz filatelistů, 2007] 
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většinou za jeden rok, přičemž každá zásilka označuje, že konkrétní 

výpůjčka podléhá platbě [Pospíšilová, 2002b, s. 2]. 

2.5.2 Výsledky koordina ční porady 

 Již z výše zmíněné koordinační porady, která si kladla za cíl připravit 

doporučení jednotného a koordinovaného systému plateb v MS. Účastnili se 

jí zástupci jedné krajské knihovny, dvou specializovaných knihoven, tří 

velkých městských knihoven a čtyři představitelé významným sdružení 

knihoven. Všichni tito zástupci se shodli na neúčtování poplatků za 

vnitrostátní MVS. Na druhou stranu, vedení knihovny nebo její zřizovatel 

může mít rozdílné stanovisko, než mají odborní pracovníci. A jaká zaujala 

stanoviska 26 oslovených knihoven? Pro poskytování MVS zdarma a bez 

výhrad bylo 16 knihoven (např. NK ČR, STK, MZK). Vysokoškolské knihovny 

chtěly dále jednat. Knihovny v Kladně, Českých Budějovicích a Olomouci 

chtějí poskytovat MVS zdarma jen v rámci kraje. Dvě knihovny, Ostrava 

a Plzeň, chtějí účtovat poplatky kromě spolupracujících vědeckých knihoven. 

A nakonec knihovny v Hradci Králové a Zlíně chtějí účtovat poplatky za MVS 

všem. „Plénum porady se přesto rozhodlo doporučit řediteli Národní knihovny 

ČR, aby po dohodě s Ústřední knihovnickou radou vydal doporučení 

neúčtovat si mezi knihovnami vzájemně náklady spojené s poskytováním 

vnitrostátních meziknihovních výpůjčních služeb,“ a to dle prvního 

navrhovaného způsobu v předchozí kapitole [Hemola, 2003]. 

2.5.3 Zhodnocení ne/ú čtování za vnitrostátní MVS 

 Ano, z knihovního zákona (viz. kap. 2.2.1) vyplývá, že MS jsou povinně 

poskytovány bezplatně, s výjimkou MRS a MMS, a kdy se může v rámci MS 

požadovat náhrada pouze za dopravu vypůjčeného knihovního dokumentu. 

Knihovny patří také mezi neziskové instituce, které stále bojují se svým 

rozpočtem. Dále, poštovné za výpůjčky je drahé, protože patří mezi těžší 

zásilky. Je tedy namístě, pokud si spolupracující knihovny účtují mezi sebou 

poštovné za zaslané výpůjčky. Žádná knihovna nemá totiž vyrovnaný stav 

zaslaných a přijatých výpůjček. 

 Dalším důležitým bodem problematiky je ne/účtování uživatelům za 

MVS. Dle knihovního zákona je tato služba bezplatná. Pro její zefektivnění by 
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bezplatná být neměla. Je možné to vysvětlit na zamyšlení o obecném trendu. 

Existuje trend, že co je zadarmo, lze to využívat bez výrazného logického 

rozmýšlení, lidé si takovýchto věcí tolik neváží. Některé požadavky na MVS 

pak zákonitě bývají zcela zbytečné nebo nelogické, bez přihlédnutí k dalším 

možnostem ze strany koncového uživatele. 

 V českých podmínkách díky účtování za MVS by se tato služba 

zefektivnila z hlediska požadovaných objednávek na MVS a uklidnily by se 

vztahy mezi spolupracujícími knihovnami z hlediska nynější rozdílné praxe 

ne/účtování poštovného. 
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3 Komunika ční protokoly pro oblast MS 

3.1 Protokol ISO ILL 

 V současné době vývoje informačních technologií (dále jen IT) 

a následné automatizace procesů prováděných v knihovnách, v tomto 

případě v oblasti MVS, byly vytvořeny protokoly umožňující zasílání žádostí 

o dokument a zasílání zpráv o postupu výpůjčního procesu. Základní normou 

pro takovýto protokol je mezinárodní norma ISO ILL (Meziknihovní výpůjční 

služba, ISO 10160, 10161)7. Tato norma podporuje propojení knihovnických 

systémů, může být použita samostatně nebo k podpoře knihovnických 

aplikací. Záměrem této normy je „poskytnutí souboru služeb aplikačních 

vrstev, které mohou knihovny používat k plnění výpůjčních aktivit v prostředí 

propojení otevřených systémů (OSI)8“ [ČSN ISO 10160, 1997, s. 7]. 

Poskytuje tedy seznam operací k vyžádání výpůjčky a dalšímu operacím 

souvisícím s MVS. Pro použití této normy je nutná příslušná modifikace 

používaného systému. 

 „Norma vychází z formalizace služeb, v podstatě tak, jak jsou 

prováděny při realizaci MVS pomocí papírových žádanek. Jde 

o distribuovaný systém, kde žádající posílá žádost žádanému a ten 

odpovídá. Knihovny jsou nezávislé a korespondují mezi sebou pomocí 

výměny zpráv. Subjektem (uživatelem) jsou knihovny, nikoliv koncový 

uživatel, kterému knihovny výpůjčku zprostředkují“ [Šmilauer, 2007a, s. 1]. 

V tomto systému vystupuje tedy žadatel, který vytváří žádost o MVS, 

dotazovaný, který tuto žádost obdrží a stává se potencionálním dodavatelem 

požadovaného dokumentu, a zprostředkovatel, který je dotázaným, který 

nevyhověl žádosti a postupuje ji tak dalšímu dotazovanému. Žádost pak 

může putovat v síti knihoven postoupením nebo segmentováním. Pokud 
                                            
7 ISO 10160 Information and Documentation - Open Systems Interconnection - 

Interlibrary Loan Application Service Definition 

 ISO 10161 Information and Documentation - Open Systems Interconnection - 

Interlibrary Loan Application Protocol Specification 
8 „Cílem propojení otevřených systémů je minimalizace technických ujednání mimo 

normy pro zpracování informací: z různých zdrojů, na různých úrovních řízení, na různé 

úrovni složitosti, různými technologiemi.“ [ČSN ISO 10160, 1997, s. 7] 
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knihovna předá celou agendu žádosti o MVS další knihovně a již se 

neúčastní dalších transakcí, jedná se o postoupení. Graficky lze tuto 

transakci znázornit takto [Šmilauer, 2007a, s. 2]: 

Obrázek 1 Postoupení a pak segmentování 

 

Při segmentování zůstává knihovna/zprostředkovatel aktivní a příjemcem 

výpůjčky pro původní žádající knihovnu. Graficky lze tuto transakci znázornit 

takto [Šmilauer, 2007a, s. 2]: 

Obrázek 2 Segmentování, poté postoupení 

Samozřejmě mohou tyto transakce proběhnout v rámci jedné žádosti 
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o výpůjčku. Dále je tu také možnost dotázané knihovny žádost o výpůjčku 

dále nepostoupit a poté následuje odkázání, resp. výběr další knihovny. Jak 

bylo již výše zmíněno, komunikují spolu knihovny pomocí zpráv, které jsou 

definovány v této normě (Příloha 2) [Šmilauer, 2007a, s. 1-2]. 

Dle B. Šmilauera z STK není tento protokol vhodný bez dalších úprav, 

„protože neobsahuje řadu údajů potřebných pro předávání objednávky na 

digitalizaci a žádné údaje o účtování. Byl původně vyvinut pro MVS, v době 

kdy nebyly k dispozici vyhledávací služby a nedoznal širšího využití“ 

[Šmilauer, 2005, s. 47]. 

3.2 Protokol NCIP 

 Další komunikační protokol NCIP (NISO Circulation Interchange 

Protocol Z39.83) podporuje konsorcionální model. Jde o skupinu knihoven, 

konsorcium, spolupracující nad společnou skupinou uživatelů a dokumentů, 

které avšak nemusí být uskupeny v jedné centrální databázi. V protokolu 

NCIP jsou definovány tři typy objektů, uživatelé, dokumenty, knihovny, 

a následně tento protokol poskytuje prostředky, jak s těmito objekty pracovat. 

 Pro uživatele se konsorcium knihoven jeví jako jedna knihovna a může 

si tedy objednat z jakékoli knihovny konsorcia z jejich společného fondu. 

Výpůjčka mu je pak doručena do knihovny dle svého přání a může ji vrátit 

také do jakékoli knihovny konsorcia. Protokol NCIP umožňuje interakci 

mezi lokálním výpůjčním systém a službou MVS pro styk s knihovnami vně 

konsorcia. Také umožňuje samoobslužné objednávání, převzetí, vrácení 

výpůjčky uživatelem bez jeho fyzické návštěvy knihovny. A nakonec 

umožňuje uživatelům konsorcia autorizovat online přístup do jejich sdílených 

elektronických zdrojů. 

 Dále, protokol NCIP definuje tři typy služeb, vyhledávání, aktualizování, 

notifikování, a každá tato služba má vždy zprávu iniciační a odpovědní. Pro 

vyhledávání potřebuje služba jednoznačnou identifikaci žádajícího objektu. 

Služba aktualizování je typickou výpůjčkovou službou se svými procesy 

(např. žádost o výpůjčku, její zrušení, expedice, prodloužení) a notifikační 

služby oznamují status výpůjčky (např. zasláno, prodlouženo, vráceno) 

[Šmilauer, 2007a, s. 4-6]. 
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 Dle B. Šmilauera je tento protokol „vhodný pro konsorcionální 

komunikaci mezi knihovnami uvnitř jedné DDS, ale centrum DDS je již 

centrální databází objednávek takového konsorcia, čili komunikace mezi 

knihovnami konsorcia na této úrovni již není třeba. Proto ani jednotlivé služby 

NCIP, které jsou příliš atomické, se pro tento účel nehodí“ 

[Šmilauer, 2005, s. 49-50]. 



 32  

4 Meziknihovní služby v Knihovn ě AV ČR (KNAV) 

4.1 Knihovna AV ČR stru čně 

 Knihovna AV ČR, v.v.i. (dále jen KNAV) vznikla ze Základní knihovny 

ČSAV (dále jen ZK), která byla vytvořena současně se založením 

Československé akademie věd 17. 11. 1952. Samotná ZK ČSAV pak 

zahájila svou činnost 1. 1. 1953. Její fondy byly vytvořeny z fondů knihoven 

Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění 

a Masarykovy akademie práce. V roce 1967 byla ZK sloučena s Řídícím 

útvarem vědeckých informací a tak vytvořena Základní knihovna – Ústředí 

vědeckých informací Československé akademie věd (ZK-UVI). 

K 31. 12. 1992 vznikla v souvislosti se změnou státoprávního uspořádání 

podle zákona ČNR č. 283/1992 Sb. Akademie věd České republiky 

a současně KNAV. V roce 2004 byl implementován systém ALEPH9, který 

umožnil jak elektronický přístup k uživatelskému kontu tak automatizované 

zpracování procesů probíhajících v knihovně (v případě MS zpracování 

některých procesů související agendy). Téhož roku bylo také otevřeno 

digitalizační centrum. KNAV se také začala věnovat získávání finančních 

zdrojů pro poskytování elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ). Od 

1. 1. 2007 se KNAV stala veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona 

č. 341/2005 Sb. a její oficiální název je Knihovna AV ČR, v. v. i. Současným 

ředitelem KNAV je Ing. Martin Lhoták, od 1. 6. 2007. KNAV je otevřena od 

pondělí do pátku v době od 9 do 19 hodin [Akademie věd ČR, c2007a]. 

 Mezi její hlavní činnosti patří [Akademie věd ČR, c2007b]: 

• „výzkum v oblasti vědeckých informací a knihovědy; 

• poskytování služeb specializované knihovny podle zákona č. 257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon); 

• doplňování sbírek odborných knihoven jednotlivých pracovišť AV ČR; 

• správa Záložního knihovního fondu AV ČR; 

                                            
9  Integrovaný knihovnický systém of firmy Ex Libris. 
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• rozvíjení mezinárodní spolupráce (LIBER10, EBLIDA11, EUNIS12) včetně 

mezinárodní výměny publikací; 

• pořádání odborných setkání, konferencí a seminářů; 

• spolupráce s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými 

institucemi.“ 

 V roce 2007, s příchodem nového ředitele, došlo v KNAV k několika 

změnám: 

• Byly spuštěny nové webové stránky. 

• Byla vytvořena nová doména http://www.knav.cz fungující paralelně s již 

existující doménou www.lib.cas.cz. Pro zasílání emailů zaměstnancům 

KNAV lze také použít obě možnosti příjmení@knav.cz nebo 

příjmení@lib.cas.cz. 

• Během letního uzavření KNAV byla ve Dvoraně13 zřízena občerstvovací 

místnost s automaty na teplé nápoje a kusové zboží a studené nápoje 

s možností posezení u několika stolů. 

• Byla přemístěna některá oddělení. V případě Oddělení meziknihovních 

služeb (dále jen OMS) šlo o praktické přemístění do kanceláře ve 

Dvoraně, čímž se usnadnil přístup uživatelů těchto služeb. 

                                            
10 Ligue des bibliothèques européennes de recherche (Sdružení evropských vědeckých 

knihoven) – původně sdružovalo knihovny zemí, které byly členy Rady Evropy. Od roku 

1991 je sdružení otevřeno všem evropským vědeckým knihovnám [Národní knihovna ČR, 

c2004c] 
11 European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (Evropská 

kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení) – „platforma evropských 

knihovnických asociací pro dialog s Evropskou unií“ [Národní knihovna ČR, c2004d] 
12 European University Information Systems (Evropské sdružení pro univerzitní 

informační systémy) – „nezávislé evropské sdružení právnických osob, které jsou činné 

v zavádění, rozvoji, řízení atd. informačních systémů na vysokých školách, podporují 

výměnu názorů a součinnost v předmětné oblasti; sdružuje také národní organizace 

s podobnými cíli“ [Národní knihovna ČR, c2004e] 
13 Dvoranou se rozumí rozsáhlá studovna s volným fondem, informacemi, výpůjčním 

protokolem, a počítačovou studovnou. Také je toto místo nazýváno halou služeb. 
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• Byla upravena organizační struktura KNAV. Vznikl např. odbor služeb, 

pod kterým pracuje OMS. 

• K 1. 11. 2007 vešel v platnost aktualizovaný knihovní řád a ceník. 

 KNAV je součástí struktury AV ČR. Jak ukazuje následující obrázek, je 

KNAV zařazena na stejnou úroveň jako jednotlivé ústavy AV ČR. Patří pod 

oblast humanitních a společenských věd do sekce sociálně-ekonomických 

věd [Akademie věd ČR, 2007]: 

Obrázek 3 Struktura AV ČR 

4.2 Meziknihovní služby 

 KNAV poskytuje vnitrostátní MS, zahrnující, jak je zmíněno v kap. 2.1, 

MIS, MRS, MVS, EDD, a také je jednou z knihoven poskytující MMS. 

Všechny tyto činnosti probíhající v KNAV se řídí legislativními dokumenty 

zmíněné v kap. 2.2 a doporučeními v kap. 2.3. MRS se dále řídí autorským 

zákonem, kterému je věnována kap. 2.4. Důležitým bodem tohoto zákona je 

ustanovení, kdy zhotovené rozmnoženiny jsou určeny jen pro osobní potřebu 

uživatele. Dále je důležité podotknout, že v rámci MS vystupuje knihovna jak 

v roli „žádající knihovny“ tak „dožádané knihovny“, což vyplývá z knihovního 

zákona (viz kap. 2.2.1). 

 V KNAV jsou tyto služby zajišťovány OMS, jedno z oddělení Odboru 

služeb. Následující obrázky znázorňují organizační strukturu KNAV a OMS: 
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Obrázek 4 Organiza ční struktura KNAV 

Obrázek 5 Organiza ční struktura OMS 

 Dle své kolegyně, která v MS pracuje již od roku 1969, se poskytují tyto 

služby v KNAV od počátku vzniku ZK, a to od roku 1953, kdy zahájila svou 

činnost. Objednávky v rámci MS se zapisovaly ručně i s interními 

poznámkami do knihy a číslování jednotlivých objednávek bylo průběžné. 

V této době se vedle knih půjčovaly také svazky časopisů. V současnosti se 

již tak neděje. Evidence se vedla v rámci dvou protokolů – evidence výpůjček 

a evidence rozmnoženin. Pro ni se používaly, a dodnes používají, evidenční 

archy, které byly nejspíše celostátně navrženy. Ruční evidence a rozdělení 

trvá do dnes. 
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 K základní evidenci v OMS patří evidence korespondence s knihovnami 

o případném jiném postupu vyřízení jejich nebo našeho požadavku, dále 

evidence plateb přes pokladnu za námi poskytnuté služby, evidence námi 

vydaných a přijatých faktur vnitrostátních, dále vydaných platebních příkazů 

České národní banky v rámci MMS. Dále se evidují jednotlivé Dohody (viz 

kap. 4.2.1) s knihovnami nebo institucemi využívajících častěji služby OMS 

KNAV. K základům také patří třídění elektronické pošty účtů mvs@lib.cas.cz 

a mmvs@lib.cas.cz, kam jsou všechny objednávky zasílány. Evidence EDD 

je vedena zvlášť a bude o ní zmíněno v kap. 4.2.3. 

4.2.1 Meziknihovní služby vnitrostátní 

 V rámci MVS, jak bylo již uvedeno v kap. 2.1, zajišťuje knihovna svým 

uživatelům půjčování dokumentů vypůjčených z jiných knihoven v případě, 

kdy požadovaný dokument nevlastní ve svém fondu, a naopak půjčuje 

dokumenty ze svého fondu jiným knihovnám. V KNAV zajišťují MVS výpůjčky 

všem knihovnám v ČR a naopak je zajišťují pro své uživatele a zaměstnance 

z jiných knihoven. Ze statistik vyplývá, že jako specializovaná knihovna 

s fondem orientujícím se na vědeckou literaturu spíše hraje roli dožádané 

knihovny. V rámci OMS KNAV probíhá také spolupráce se slovenskými 

knihovnami. 

 Pro objednání požadovaného dokumentu nabízí KNAV několik 

možností: 

• Jednou z možností je objednání prost řednictvím online katalogu 

KNAV . V tomto katalogu jsou zpracovány dokumenty od roku 1992 a ty 

lze také přes tento katalog objednat. Starší dokumenty jsou zpracovávány 

postupně. Pokud není dokument nalezen, lze ho ještě vyhledat 

v naskenovaném lístkovém katalogu dostupném z webových stránek 

KNAV. Tyto dokumenty lze pak objednat elektronickou objednávkou MVS 

nebo elektronickou poštou s uvedením bibliografických údajů a základních 

údajů o žádající knihovně. Je možné si také dokument rezervovat. 
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• Další možností je vypln ění a odeslání elektronické objednávky MS  

z webových stránek KNAV14 (Příloha 4). Je žádoucí vyplnit všechna pole, 

převážně co nejpřesněji bibliografické údaje požadovaného dokumentu. 

• Dále lze objednat požadovaný dokument prost řednictvím elektronické 

pošty  na adresu mvs@lib.cas.cz, kde se uvedou co nejpřesnější 

bibliografické údaje požadovaného dokumentu a údaje o žádající 

knihovně. 

• Také existuje možnost objednávání prost řednictvím SKC- Souborného 

katalogu České republiky, CASLIN  (dále jen SKC) na jeho webových 

stránkách15 v rámci vyhledání požadovaného dokumentu. Jeho 

prostřednictvím mohou objednávat pouze jednotlivé knihovny a odeslaný 

vyplněný formulář je systémem tohoto katalogu zaslán na udanou 

emailovou adresu konkrétní knihovny. V rámci budoucího vývoje tohoto 

katalogu se objevují snahy o zavedení přímého objednávání, resp. 

objednávání přímo koncovým uživatelem. O této možnosti bude více 

v kap. 5. 

• Poslední možností je prost řednictvím tišt ěné žádanky  (TÚK 135-0) 

zaslané poštou (Příloha 5). 

 Všechny možnosti objednávání mají podmínku uzavření písemné 

Dohody s MS KNAV (Příloha 3). Tuto Dohodu je nutné vytisknout, vyplnit 

a poslat poštou pro mimopražské knihovny nebo odevzdat při osobní 

návštěvě zástupce/zástupkyně MS pražské knihovny. Pražským knihovnám 

se následně vystaví čtenářský průkaz, za poplatek 20 Kč, a heslem pro 

využívání elektronického objednávání přes online katalog. Mimopražským 

knihovnám jsou zaslány pouze přihlašovací kódy pro přihlášení se do našeho 

katalogu pro objednávání, a tištěné rozmnoženiny jsou jim posílány poštou. 

Pražské knihovny si je mohou přebrat osobně u výpůjčního pultu nebo jsou 

poslány poštou, záleží na dohodě. Knihovnám se MVS a MRS poskytují 

i v případě, že neuzavřeli s KNAV Dohodu. To jsou většinou knihovny, které 

tento typ služeb nevyužívají tak často. Pokud přijdou zástupci MS jiné 

                                            
14  http://www.lib.cas.cz/formulare/objednavka-dokumentukopie-z-knav-ms 
15  http://sigma.nkp.cz/F 
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knihovny s tištěnou žádankou, určitým potvrzením instituce, je jim MVS 

poskytnuta. Také se vyřizují objednávky na MVS od jiných knihoven došlých 

ze SKC, které neuzavřeli Dohodu s KNAV, a jsou jen zaregistrovány v rámci 

tohoto katalogu. 

 Dokumenty jsou v rámci MVS půjčovány na dobu 30 dnů + 5 dnů na 

poštu pro mimopražské knihovny. Jejich výpůjční lhůta může být prodloužena 

online před jejím uplynutím a není-li na půjčený dokument rezervace, a to 

nejvýše třikrát. Dokumenty z prezenčního fondu lze absenčně půjčovat 

k prezenčnímu studiu v žádající knihovně. Jejich výpůjční lhůta je maximálně 

14 dnů, bez možnosti prodloužení. Nelze je objednat přes online katalog, 

pouze elektronickou objednávkou MS nebo elektronickou poštou na adresu 

MS. Uživatel může mít půjčeno maximálně 15 dokumentů současně. Pokud 

uživatel překročí výpůjční lhůtu, je upomínán na svou elektronickou adresu 

a jsou mu účtovány 3 Kč za jeden dokument za jeden den. Také pro 

vyzvednutí je stanovena maximální lhůta, a to pět pracovních dnů. Za 

nevyzvednuté dokumenty si KNAV účtuje 10 Kč [Semerádová, 2007c]. 

Poskytované MVS jsou ze zákona (viz kap. 2.2.1) poskytovány bezplatně. 

Povoleno je jen požadovat úhradu na dopravu, které si KNAV v rámci MVS 

nenárokuje. 

 Evidence MVS je vedena ve dvou základních protokolech, evidence 

výpůjček do KNAV/jiných knihoven a evidence rozmnoženin do KNAV/jiných 

knihoven. Jednotlivé objednávky jsou poté číslovány průběžně v každém 

roce, v každém protokolu zvlášť. Jsou roztříděny na objednávky vypůjčené, 

zamítnuté a vyřízené. 

4.2.1.1 Požadavky do KNAV 

 Všechny objednávky jsou přijaty v rámci jedné emailové adresy 

mvs@lib.cas.cz. Následně jsou vyřizovány tak, jak na emailovou adresu 

došly. Objednávky obsahují jak základní informace o žádající knihovně tak 

bibliografické údaje o požadovaném dokumentu. Některé mají tyto údaje 

neúplné, což zdržuje jejich vyřízení. Metodické pokyny pro MS (viz kap. 

2.2.3) uvádí, že „uživatel je povinen sdělit pracovníkům MS i pramen citace 

dokumentu, tj. citovat dílo (knihu, článek z časopisu, nakladatelství, bázi dat 

apod.), v němž se uživatel o žádaném dokumentu dověděl. Nejvhodnější je 
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přiložit kopii tohoto pramene. V případě, že uživatel neuvede tyto údaje, bude 

jeho požadavek přijat nezávazně. Pokud údaje nebude možno bibliograficky 

ověřit (popř. doplnit), bude požadavek uživateli vrácen.“ [Pospíšilová, 2002a]. 

Uvádění pramene citace dokumentu se v praxi neprovádí. Z vlastní 

zkušenosti musím poznamenat, že citování dokumentu není tak důležité při 

objednávání knihy jako při objednávání rozmnoženiny článku, kdy velice 

snadno dochází k nepřesnostem a uvádění citace by urychlilo dohledání 

správného článku. 

 Po přijetí a vytištění objednávky na MVS dochází k ověření vlastnictví 

požadovaného dokumentu, resp. k ověření přítomnosti požadovaného 

dokumentu ve fondu KNAV. Je ověřováno v lístkovém katalogu umístěném 

v blízkosti pracoviště OMS, ve starých tištěných katalozích nebo v SKC. Dle 

online katalogu KNAV se následně vyhledává umístění požadovaného 

dokumentu v rámci fondu KNAV. Rozhraní v online katalogu ALEPH 

zobrazují následující obrázky: 

Obrázek 6 Vyhledávací rozhraní 
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Obrázek 7 Požadavek na MVS 

Vytištěná objednávka je po vyhledání opatřena signaturou a umístěním 

požadovaného dokumentu. V případě KNAV je fond rozdělen do několika 

míst, k nimž patří tři mimopražské depozitáře (Jenštejn, Ondřejov, 

Prométheus), a umístění fondu přímo v budově KNAV, a to ve Dvoraně nebo 

ve sklepě na dvou místech. Dle interních seznamů je poté zjištěno konkrétní 

místo umístění požadovaného dokumentu. Pokud je dokument přítomen 

v hlavní budově KNAV, je dokument vyhledán přímo pracovnicí zajišťující 

MVS. V případě umístění v depozitáři Jenštejn je dokument objednán přes 

online katalog s označením žádající knihovny. V případě Prométhea 

a Ondřejova je nutné ručně vyplnit tištěnou objednávku a odevzdat 

výpůjčnímu pultu, který shromažďuje všechny objednávky uživatelů. Do 

Jenštejna a Prométhea se jezdí od 1. 9. 2007 každý den, vyjma dovolené 

pověřeného pracovníka a do Ondřejova velice zřídka, a to dle počtu 

objednávek, ale v tomto depozitáři nejsou umístěny moc žádané časopisy. 

Z prvních dvou depozitářů jsou dokumenty dodány z většiny případů druhý 

den odpoledne. Pokud byl dokument objednán přímo knihovnou se 

čtenářským průkazem, je do takového dokumentu vložen systémem 

vygenerovaný a vytištěný Požadavek na výpůjčku. Ostatní dokumenty jsou 

opatřeny vytištěnou objednávkou provedenou pracovnicí OMS. Tento 

Požadavek na výpůjčku obsahuje základní bibliografické údaje s údaji 

o žádající knihovně. Výpůjčka dokumentu je následně zpracována v systému 

ALEPH. Knihovnám, které uzavřely Dohodu s KNAV o poskytování MS 

a zároveň obdržely čtenářský průkaz s přihlašovacími kódy, je výpůjčka 

načtena na jejich konto. Pokud knihovny nejsou takto zaregistrovány 

u KNAV, výpůjčka je načtena na konto KNAV a v poznámce je uvedeno, 
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které knihovně byl dokument půjčen. Takto se vedou také výpůjčky 

dokumentů z prezenčního fondu. Kopie výpůjčního lístku půjčeného 

dokumentu z prezenčního fondu je předána také hlavní knihovnici, jejíž 

jednou z jejích povinností je obstarávání prezenčního fondu. Objednávání 

těchto dokumentů není možné přes online katalog. OMS má také v rámci 

systému ALEPH upravený přístup s možnostmi např. prodlužování výpůjční 

lhůty, prominutí případných poplatků za pozdní vrácení z důvodu zasílání 

poštou nebo již zmíněné půjčování dokumentu z prezenčního fondu. Také 

systémově vytváří nové čtenářské průkazy, jejichž fyzické vyhotovení provádí 

sekce výpůjčního protokolu. Následující obrázky přiblíží evidování výpůjček 

na konto KNAV v systému ALEPH: 

Obrázek 8 Zapsání výp ůjčky 

Obrázek 9 Vygenerovaný výp ůjční lístek 
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Obrázek 10 P řehled výp ůjček na uživatelském kontu s podrobným popisem 
konkrétního vyp ůjčeného dokumentu 

Po načtení na uživatelské konto v systému je do dokumentu vložen buď 

výpůjční lístek, v případě objednání přímo žádající knihovnou, nebo tzv. 

průvodka (objednávka spolu s oznámením o zaslání výpůjčky doplněná 

o délku výpůjční lhůty). Poté je výpůjčka připravena k vyzvednutí, v případě 

pražských knihoven, nebo k zaslání poštou mimopražské knihovně. Pokud 

byla objednávka provedena prostřednictvím tištěné žádanky, je do 

dokumentu vložena její patřičná část. Osobní vyzvednutí se děje dle dohody, 

většinou u výpůjčního pultu, kam mají uživatelé přístup od pondělí do pátku 

od 9 do 19 hodin. Pokud se jedná např. o výpůjčku z prezenčního pultu a je 

vyžadován podpis přebírající osoby, samozřejmě z pražské knihovny, je 

výpůjčka vyzvednuta přímo v OMS, a to na základě dohody. Uživatelům je 

vždy oznámeno elektronickou poštou připravení jejich výpůjčky k vyzvednutí 

nebo její zaslání na jejich kontaktní adresu. Výpůjčky se posílají poštou, a to 

doporučeně. Vytištěná objednávka je následně doplněna (dotištěna nebo 

okopírována) o okopírovaný výpůjční lístek a oznámeni o zaslání nebo 

připravení výpůjčky k vyzvednutí, a dále doplněna o cenu poštovného. Tato 

objednávka je pak zařazena do evidence výpůjček, seřazených dle místa 

sídla žádající knihovny. 

 Vracení vypůjčených dokumentů se provádí přímo v OMS pro pražské 

knihovny, v případě mimopražské knihovny je dokument vrácen poštou. 

V evidenci výpůjček je vyhledána objednávka a potvrzeno vrácení při 
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osobním vrácení. Poté je výpůjčka odhlášena ze systému, pokud tam byla 

zaevidována, a objednávka je zařazena mezi vyřízené. 

Obrázek 11 Zrušení výp ůjčky 

 V některých případech požadovaný dokument nevlastníme a je nutné 

objednávku zamítnout s odůvodněním. 

4.2.1.2 Požadavky z KNAV do jiných knihoven 

 Objednávky dokumentů z jiných knihoven nejsou, jak bylo již zmíněno, 

tak časté jako objednávky do KNAV. Zajištění dokumentu z jiné knihovny 

mohou využívat zaměstnanci a uživatelé KNAV. Ti zasílají své požadavky 

nejčastěji elektronickou poštou na adresu MVS. Následně je vyhledáno, která 

knihovna požadovaný dokument vlastní. KNAV je zaregistrována u dvou 

větších českých knihoven, a to u MZK Vědecké knihovny v Olomouci, 

u kterých je možné využít online objednání. Dále je zaregistrována pro 

objednávání v systému VPK a v SKC, který pro tento účel využíván není. 

Pokud není KNAV zaregistrována, provádí se objednávka elektronickou 

poštou. Když je požadovaný dokument dodán nebo osobně vyzvednut přímo 

v konkrétní knihovně, připraví se k osobnímu vyzvednutí s okopírovaným 

výpůjčním lístkem s vyznačenou výpůjční lhůtou, která je upravena o několik 

dní, aby bylo dostatek času na její vrácení do dožádané knihovny. 

Objednávka je následně zařazena mezi výpůjčky. 

 Vrácení probíhá osobně v OMS. Uživateli je potvrzeno vrácení 

dokumentu, objednávka je zrušena z výpůjček a následně vrácena buď 
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osobně nebo poslána poštou, a to do vypršení výpůjční lhůty. Objednávka je 

poté zařazena mezi vyřízené v evidenci požadavků do jiných knihoven. 

 Výše zmíněný postup objednávání, kdy KNAV hraje roli žádající 

knihovny lze graficky znázornit následovně: 

4.2.2  Meziknihovní reprografické služby 

 V rámci MRS, jak je již uvedeno v kap. 2.1, zprostředkovává domovská 

knihovna uživatele získání tištěné rozmnoženiny jím požadovaného 

dokumentu. Jde o kratší obsah, článek nebo stať. Knihovny poskytují 

rozmnoženiny v rámci MS z dokumentů přítomných ve svých fondech nebo 

je mohou zajistit z jiných knihoven, pokud žádaný dokument nevlastní. 

„Žádající knihovna je pouze zprostředkovatelem této objednávky 

a poskytnuté kopie jsou pro osobní potřebu koncového uživatele“ [Akademie 

věd ČR, c2007c]. Evidence těchto tištěných rozmnoženin je vedena ručně ve 

svázaných předtištěných arších z dřívějších let. Je zapisováno pořadové 

číslo objednávky, žádající knihovna, kde sídlí, číslo/označení objednávky (že 

jde např. o elektronickou objednávku), název dokumentu s údaji 

požadovaného ročníku, roku a stránek, signatura a umístění dokumentu, 

označení předání rozmnoženiny. 

4.2.2.1 Meziknihovní reprografické služby z fondu K NAV 

 V KNAV jsou rozmnoženiny zhotovovány z fondu všem knihovnám ČR 

a majitelům uživatelského konta systému VPK, kterému bude věnována kap. 

4.2.3. O jejich zhotovení lze požádat stejným způsobem jako MVS, a to 

prostřednictvím elektronické objednávky MS na webových stránkách KNAV, 

elektronickou poštou nebo žádankou meziknihovní výpůjční - reprografické 

služby (TÚK 135-0) zaslanou poštou. Nenabízí se tu tedy možnost 

objednávání přes online katalog, neboť periodika se nepůjčují absenčně. 

Dále pro objednávání platí stejné podmínky uzavření písemné Dohody. 

 Reprografické služby jsou službou placenou. Knihovní řád KNAV 

stanovuje všeobecně rozšířený poplatek 2 Kč za jednu stránku formátu A4 

při jednostranném rozmnožování a 3 Kč za oboustranné rozmnožování 

formátu A4. Tyto poplatky se platí buď hotově v pokladně KNAV nebo jsou 

vyúčtovávány zpětně jednou souhrnnou fakturou zpravidla jednou za rok. 
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Pokud chtějí uživatelé využívat elektronické objednávání a dodávání 

rozmnoženin elektronickou cestou ve formátu PDF, je nutné se přihlásit do již 

zmíněného systému VPK. Ústavy AV ČR a zaměstnanci mají tyto služby 

zdarma. 

 Všechny objednávky na MRS do KNAV přicházejí na již zmíněnou 

jednotnou emailovou adresu nebo žádankou zaslanou poštou do OMS. Jsou 

vyřizovány zpravidla chronologicky. Objednávka s povinnými bibliografickými 

a informačními údaji se vytiskne a dokument, ve kterém je požadovaný 

článek nebo stať, se vyhledá, resp. ověří v systému ISIS16, pokud jde 

o periodikum, v online katalogu Convera Retrieval Ware nebo v lístkovém 

katalogu ukončeném v roce 2000 a nacházejícím se v blízkosti pracoviště 

OMS. V systému ISIS jen pro interní účely nejsou evidována všechna 

periodika. Pro novější čísla slouží čistě jako interní systém Evidence 

časopisů. Online katalog periodik nabízí evidenci jen uzavřených ročníků. 

Pro vyhledání online dostupných článků pro KNAV se používá rozhraní 

EZB17, které ukazuje následující obrázek (viz následující strana): 

                                            
16  Knihovnický systém CDS/ISIS zatím ještě používaný v KNAV pro interní potřebu. 

V současnosti se již přechází v rámci periodik na systém ALEPH, fond knih je již v ALEPHu 

zpracován a využíván i uživateli KNAV. 
17  Elektronická knihovna časopisů – „nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa 

ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopis ům, které má daná knihovna 

dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu“ 

[Šťastná, Košťálová, 2007] 
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Obrázek 12 Vyhledávací rozhraní EZB 

Také je používáno konsorcionální konto ČR EZB, dle kterého lze zjistit, která 

instituce nebo knihovna vlastní online přístup ke konkrétnímu časopisu. Po 

ověření se zjistí umístění konkrétního čísla periodika obsahujícím 

požadovaný článek v interních seznamech a zjištěná nebo ověřená signatura 

dokumentu spolu s místem je zaznamenána na vytištěnou objednávku. 

Pokud je číslo periodika umístěno přímo v budově KNAV je vyhledán přímo 

pracovnicí zajišťující jak MVS tak MRS. Pokud je umístěn v některém 

z mimopražských depozitářů, je objednán podobným způsobem jako 

výpůjčka, vyplnění ruční objednávky do Prométhea a Ondřejova nebo 

elektronickou poštou do Jenštejna. Po dodání přímo do OMS jsou konkrétní 

články okopírovány. Pokud je článek dostupný online v rámci licencí KNAV, 

je pro uživatele vytištěn. Objednávka je doplněna o počet stran a cenu, 

v případě zaslání poštou také o cenu poštovného, které je účtováno. Žádající 

knihovně je následně oznámeno elektronickou poštou připravení 

rozmnoženiny u výpůjčního pultu nebo její zaslání poštou. Po vyzvednutí 

nebo zaslání poštou je objednávka zařazena do evidence vyřízených 

požadavků MRS do KNAV. Při osobním vyzvednutí je možné za tyto služby 

zaplatit v hotovosti. 
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4.2.2.2 Rozmnoženiny opat řené KNAV z jiných knihoven 

 Tyto MRS jsou určeny pro zaměstnance a uživatele KNAV. Pro 

zaměstnance jsou zdarma. Nejčastěji jsou požadavky na rozmnoženinu 

článku chybějící ve fondu KNAV posílány elektronickou poštou. Evidence 

těchto objednávek se vede podobně jako požadavky na rozmnoženiny 

z fondu KNAV, tedy ve svázaných předtištěných arších z předchozích let. 

Zapisuje se pořadové číslo objednávky, žadatel, autor a název dokumentu 

s údaji o konkrétním článku nebo stati, knihovna, od které rozmnoženinu 

požadujeme, její sídlo, datum přijetí rozmnoženiny a poznámky. Také se 

došlé objednávky vytisknou a označí, kam a kdy je požadavek zaslán. 

V rámci těchto služeb se vyřizují i požadavky opatřované prostřednictvím 

systému VPK, které se evidují také do této evidence. Postup zadávání 

požadavku přes VPK je blíže vysvětlen v kap. 4.2.3.2.3. Po přijetí poštou, 

osobním vyzvednutím pracovnice zajišťující MVS a MRS nebo vytištěním ze 

systému VPK, je objednávka doplněna o počet stran a cenu, včetně 

případného poštovného. Hrazení MRS poskytnutých jinou knihovnou probíhá 

dle podmínek této knihovny. Je placeno buď přímo hotově při vyzvednutí 

nebo v rámci VPK je částka stržena z uživatelského konta KNAV. Žadateli 

o rozmnoženinu je následně oznámeno její připravení k osobnímu 

vyzvednutí, nebo zaslání poštou. Objednávka je poté zařazena k vyřízeným. 

 Výše zmíněné postupy objednávání, kdy KNAV hraje roli dožádané 

knihovny (pasivní výpůjčka) a žádající knihovny (aktivní výpůjčka) lze 

graficky znázornit následovně: 
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4.2.3 Elektronické dodávání dokument ů (EDD) 

4.2.3.1 Obecně o Virtuální polytechnické knihovn ě (VPK) 

 Jak bylo již zmíněno v kap. 2.1, součástí MS se staly také služby typu 

EDD, kdy je uživateli poslán požadovaný dokument v elektronickém formátu. 

V případě KNAV jde o EDD prostřednictvím systému VPK, ke kterému se 

připojila v září 2003. O tomto způsobu dodávání dokumentů přemýšlela 

KNAV již dříve a jejím zamýšleným cílem bylo vytvoření vlastního systému 

pro EDD. Z časových a personálních důvodů byl nakonec vybrán systém 

VPK a připojení se k jeho účastnickým knihovnám, z čehož vyplývají její 

povinnosti vůči systému. 

 VPK je virtuální společenství knihoven založené skupinou odborných 

knihoven, mezi něž patří např. knihovna ČVUT, Univerzity Pardubice, 

Západočeské univerzity v Plzni nebo STK, a spuštěné v červnu 2006. Cílem 

vytvořeného systému VPK je: 

• „kvalitativně vyšší informační a meziknihovní služby reprografické, 

poskytované resp. dostupné zejména v prostředí Internetu (bez nutnosti 

fyzické návštěvy uživatelů)“ [Státní technická knihovna, c2006a] 

• „vytvoření věcných, organizačních, personálních a technologických 

podmínek pro koordinované a ekonomicky i uživatelsky účelné získávání 

informačních zdrojů“ [Státní technická knihovna, c2006a] 

• „koordinované využívání finančních prostředků určených na nákup 

multilicencí, koordinovaná akvizice s cílem optimálního využití stávajících 

finančních prostředků“ [Státní technická knihovna, c2006a] 

 Základními prvky systému jsou fondy virtuálně sdružené do souborného 

katalogu VPK (dále jen SK VPK), technologické nástroje pro správu 

uživatelských kont a komunikaci pracovišť v prostředí WWW, poskytované 

služby, účastníci, uživatelé a správce a provozovatel systému, jímž je 

Servisní centrum. Této funkce se po dohodě ujala STK, která je zároveň 

účastnickou knihovnou. VPK a jeho využití bude následně představeno 

prostřednictvím praktického využití v  OMS v KNAV, kde pracuji od října 2006 

a agenda týkající se VPK mi tímto byla předána, i když s určitým omezením 

mých povinností [Státní technická knihovna, c2006a]. 
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4.2.3.2 Praktické využití VPK v KNAV  

 Jak bylo již zmíněno výše, KNAV se připojila k VPK v září 2003. 

Statistika na webových stránkách VPK dostupná pouze přes uživatelské 

konto ukazuje, že poskytování služeb jeho prostřednictvím nebylo do května 

2006 souvislé, a to nejdříve z důvodu používání staršího skeneru, které 

přestalo fungovat v červnu 2005. Poté byl zakoupen nový skener, který se 

později ukázal jako nevhodný pro jednoduché skenování článků nebo statí. 

Na začátku roku 2006 byl zakoupen již vhodný skener, který byl spuštěn do 

pravidelného provozu v říjnu 2006. Jde o PS5000C od firmy Konica-Minolta 

s programem Adobe Photoshop Elements 4.0. Do té doby byly vyřizovány 

objednávky formou pořízení tištěných rozmnoženin a zasílány poštou. 

 Pro spuštění samotného VPK pro využívání v rámci OMS bylo 

zapotřebí nejdříve podepsat „Smlouvu o užívání adresáře, tzv. uživatelského 

konta, na zabezpečeném serveru STK a o využívání služeb kooperačního 

systému Virtuální polytechnické knihovny“ [Státní technická 

knihovna, c2006b]. Poté nainstalovat pracovníkům OMS potřebný program 

na jejich pracovní počítače se sdělením přístupových kódů, uživatelského 

jména a hesla, do systému VPK umožňující správu uživatelského konta 

KNAV a zároveň využívání služeb VPK. Tento program je možné stáhnout 

po přihlášení do uživatelského konta, kde je přímo nabídka „Software ke 

stažení“. Tímto se stala KNAV účastnickou knihovnou „s účastí rozšířenou 

o nákup multilicencí pro přístup k elektronickým zdrojům“ [Státní technická 

knihovna, c2006a], což znamená, že v rámci SK VPK nabízí jak tištěné 

dokumenty ze svého fondu tak zpřístupnění EIZ zakoupených v rámci 

určitých licencí. Jako účastnická knihovna má povinnost aktualizovat data 

v tomto katalogu, zpřístupňovat již zmíněné EIZ a poskytovat služby 

uživatelům VPK. 

4.2.3.2.1 Souborný katalog VPK 

 Data v SK VPK aktualizují dva pracovníci Oddělení elektronických 

informačních zdrojů, kteří mají rozdílné přístupové kódy a následné webové 

rozhraní než má OMS pro tuto činnost. Jeden kolega provádí aktualizaci dat 

tištěných časopisů, další kolegyně časopisů dostupných online. S touto 

kolegyní jsem se dohodla, že mě seznámí s postupem aktualizace dat v SK 
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VPK, abych ji mohla provádět, pokud se setkám s neplatným nebo 

nesprávným záznamem při mé práci, k čemuž občas dochází převážně 

u časopisů dostupných online. A toto se ukázalo být složitější, než se zdálo. 

Protože existují dva různé administrátorské účty, jeden k veškeré správě 

uživatelského účtu a druhý ke správě online dostupných časopisů 

a k opravám SK VPK, a není možnost odhlášení z účtu pouhým kliknutím na 

obecně známé pole „odhlásit“, nelze zmíněné činnosti správy účtu 

a provádění oprav spojit na jednom počítači. A dále, ani uzavřením okna ve 

webovém prostředí uživatele systém VPK neodhlásí v tom momentě, ale až 

za delší časový úsek, což je pro náš záměr zefektivnění oprav SK VPK 

nevyhovující. 

 Tento katalog je jako každý veřejně přístupný knihovní katalog, který 

obsahuje záznamy odborných časopisů uchovávaných ve fondech 

účastnických knihoven. Dále obsahuje informace o účastnických knihovnách, 

jejich kontaktní údaje a rozsah a druh poskytovaných služeb. Jednotlivé 

záznamy časopisů obsahují bibliografické údaje a vlastníka, neboli knihovnu, 

vlastnící daný časopis. V SK VPK lze vyhledávat dle názvu, vydavatele nebo 

dle všech položek. Zcela nedávno mi již zmíněná kolegyně poradila, že lze 

také vyhledávat pomocí abecedních rejstříků názvů, vydavatelů, ISSN, oborů 

– PSH18, oborů – NLK19 nebo knihoven. V tomto případě bych chtěla 

upozornit na nedostatečné zvýraznění této možnosti vyhledávání. Osobně 

jsem byla rozladěna, když jsem neměla možnost vyhledávání dle ISSN, dle 

kterého vyhledám ten konkrétní požadovaný časopis. Zjištěním nabídky další 

možnosti vyhledávání jsem proto byla velice potěšena. Nalezený 

bibliografický záznam dokumentu pak vypadá následovně: 

                                            
18  Polytematický strukturovaný heslář – nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů 

dle témat. 
19  Národní lékařská knihovna – v tomto případě jde o vyhledávání dle lékařského 

tezauru MeSH (Medical Subject Headings). 
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Obrázek 13 Záznam časopisu v SK VPK 

Název Cancer chemotherapy and pharmacology 

Klíč. název Cancer chemotherapy and pharmacology 

Vydavatel Berlin : Springer, 1978- 

ISSN 0344-5704 print 

ISSN 1432-0843 online 

Obor onkologie - NLK 

Obor farmakologie - NLK 

Odběr ABA008 [i]: 1978-1979 / sign. B 1521 

Odběr OLA001 [i]: 1993-1994, 1997-2008 / sign. II 864.220 >> 

Online ABA007 [i]: 1997-2007 

Online ABA013 [i]: 1997-2007 

Online ABB046 [i]: 1995-2007 

Online PND003 [i]: 1995-2007 

> Přehled dostupných ročníků 

SFX: JIB STK 

SKC EZB STM STK MARC 

Ze záznamu lze vyčíst nejen základní bibliografické údaje, ale také vlastníka 

požadovaného dokumentu společně s roky odběru jednotlivých vlastníků, 

a zda jde o fyzický odběr časopisu nebo o časopis dostupný online v rámci 

jejich instituce. Záznam také nabízí možnost propojení přes dnes již známé 

SFX20 na další nástroje pro vyhledávání nebo možné získání požadovaného 

dokumentu. Konkrétně jde např. o dnes velice využívané JIB21, EZB nebo 

SKC22. Záznam dále navede na přehled všech dostupných roků odběru 

požadovaného dokumentu poté na způsob jeho dodání a kdo ho vlastní. 

Zobrazení této nabídky ukáže následující obrázek: 

                                            
20  SFX - propojovací služba vyvinutá firmou Ex Libris, která uživatelům nabízí v menu 

řadu významných služeb, jako např. odkazy na plné texty článků a k dalším náležitým 

zdrojům týkajících se toho, co uživatel hledá [Národní knihovna ČR, 2005] 
21  Jednotná informační brána – knihovní portál nabízející koncovému uživateli 

jednoduchým a personalizovaným rozhraním paralelní hledání v různých elektronických 

zdrojích [Národní knihovna ČR, 2005] 
22  Souborný katalog ČR – „soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech 

českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými 

katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik“ [Národní knihovna 

ČR, c2005] 
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Obrázek 14 Objednávka z požadovaného dokumentu z SK VPK 

Cancer chemotherapy and pharmacology, 2005 
Dodání dokumentu z on-line zdroje 
Zvolte způsob doručení dokumentu: 

Elektronicky 
Poštou 

Objednávka kopie z tištěné předlohy 
Zvolte rychlost a způsob doručení kopie: 

Standardně - Elektronicky 
Standardně - Poštou 

Dostupnost on-line verze: 
ABA 007 - Knihovna Akademie věd ČR, Praha (Springer Link - Konsorciální 

licence) 
ABA 013 - Státní technická knihovna, Praha (Springer Link - Konsorciální licence) 
ABB 046 - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha (Springer Link - Konsorciální 

licence) 
PND 003 - Západočeská univerzita, Plzeň (Springer Link - Konsorciální licence) 

Dostupnost tištěné verze: 
OLA 001 - Vědecká knihovna v Olomouci (sign. II 864.220) 

Po zvolení způsobu dodání nakonec následuje vyplnění formuláře 

objednávky (Formulář má dvě verze, jednu pro objednávku z online 

dostupného zdroje, druhou pro objednávku z tištěného dokumentu.), která 

vypadá následovně: 

Obrázek 15 Formulá ř objednávky z online dostupného časopisu 

Údaje o žadateli: 
ident. číslo uživatele ABA007 

č. obj.  
jméno koncového 

příjemce  

Bibliografické údaje: 

název článku  

autor  

název časopisu Cancer chemotherapy and pharmacology 

ISSN 0344-5704 

rok 2005 

ročník  

číslo  

strany  

způsob doručení Elektronicky  

rychlost Standardní 
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typ Převzatý dokument 

dodavatel  

DOI  

komentář  

Odeslat
 

Obrázek 16 Formulá ř objednávky z tišt ěného časopisu 

Údaje o žadateli: 
ident. číslo uživatele ABA007 

č. obj.  

jméno koncového příjemce  
Prohlašujeme, že se jedná o kopii pro osobní potřebu uživatele 

(můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště 
je pouze zprostředkovatelem této objednávky. 

Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30. 

Bibliografické údaje: 

název článku  

autor  
název časopisu Cancer chemotherapy and pharmacology 

ISSN 0344-5704 

rok 2005 

ročník  

číslo  

strany  
způsob doručení Elektronicky  

rychlost Standardní 

typ Černobílá kopie
 

preferovaný dodavatel  

komentář  

Odeslat
 

Poté systém dopraví objednávku buď k požadovanému vlastníkovi časopisu 

nebo k vlastníkovi s nejnižší siglou, tedy značkou označující knihovnu nebo 

instituci. KNAV je označena siglou ABA007, což je nejnižší sigla ve SK VPK, 

a pokud žadatel přesně neoznačí dodavatele ve formuláři, objednávka je 

dopravena v rámci systému do KNAV, i když požadovaný dokument 

nevlastníme v našem fondu. 
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4.2.3.2.2 Uživatelské konto 

 KNAV se stala uzavřením smlouvy v roce 2003 (viz kap. 4.2.3.2) 

účastnickou knihovnou poskytující data ke svému fondu a jejím přístupným 

EIZ a zároveň uživatelem systému VPK. Má tak k dispozici uživatelské konto 

se zvláštním režimem, na kterém probíhá veškeré účtování týkající se služeb 

prostřednictvím VPK. Jde o jednorázové vklady na konto, a to např. při 

zapojení do systému. Dále probíhá účtování jednotlivých objednávek, úhrady 

za námi objednané služby a příjmy za námi poskytnuté služby. Po přihlášení 

do systému je zobrazena nabídka uživatelského konta, která vypadá takto: 

Obrázek 17 Nabídka uživatelského konta 

Uživatel: ABA007, Knihovna Akademie věd ČR 
Stav konta: 71883.00 Kč 

Stav příjmového účtu: 47238.00 Kč 
Stav výdajového účtu: 873.00 Kč 

Přehled zadaných požadavků 
Zadání nového požadavku 

Souborný katalog 
Přehled požadavků k vyřízení 

Výpis z účtu 
Nastavení 

Informace pro účastnické knihovny 
Software ke stažení 

Statistika 
Přehled on-line pracovišť  

Ze stavu příjmového účtu vyplývá, že KNAV více služby VPK poskytuje, než 

je využívá. Důvodem může být fakt, že část fondu KNAV a jeho zpřístupněné 

online elektronické zdroje nabízející ve VPK jsou ve větší míře dostatečným 

zdrojem pro informační potřeby zaměstnanců KNAV a jejích uživatelů 

 Výpis z účtu nabízí měsíční přehled pohybů na uživatelském kontu, 

jehož prostřednictvím provádíme každý rok statistiky pro výroční zprávu 

KNAV. Protože patříme do organizační struktury AV ČR, nabízíme naše 

služby v rámci VPK pro všechny knihovny ústavů AV ČR zdarma. Při 

zpracovávání statistiky za rok 2006 jsem byla upozorněna svou kolegyní, že 

účtování VPK nezobrazuje objednávky od ústavů AV ČR. Je to tedy z toho 

důvodu, že při vyúčtování ceny za jejich námi vyřízenou objednávku 

zapisujeme 0 Kč a systém v tomto případě takovouto objednávku neeviduje. 

To komplikuje již zmíněné zpracovávání každoročních statistik o využívání 
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VPK. Z tohoto důvodu se všechny došlé objednávky do KNAV evidují fyzicky, 

každá z nich je doplněna počtem stránek, cenou a svým stavem vyřízeno 

nebo zamítnuto. Vyřízené objednávky knihoven ústavů AV ČR se evidují 

zvlášť, a pro zpracování statistik je nutné ručně spočítat jejich počet a počet 

stránek. V současné době moderních technologií je takové zpracovávání 

vždy časově náročné a nežádoucí. 

 Další částí uživatelského konta je možnost jeho nastavení. Zapsaní 

kontaktní adresy a čísla faxu pro případ zaslání požadavku, možnost zvolení 

zasílání upozorňovacích zpráv na uvedenou adresu pro elektronickou poštu. 

Také nabízí možnost deaktivace poskytování služeb a nastavení parametrů 

poskytovaných služeb. 

4.2.3.2.3 Zadávání požadavku 

 Zadávání požadavku eviduje má kolegyně provádějící MVS. Těchto 

požadavků z KNAV není mnoho, jak bylo již výše zmíněno. Pokud přijde 

požadavek na OMS, jde většinou o požadavek z online přístupných EIZ 

v rámci jiných licencí než má KNAV. Pro zadání tohoto požadavku je nutné 

se přihlásit přihlašovacími kódy, které jsou známy v OMS. Přes SK VPK 

kolegyně zjistí, kdo požadovaný dokument vlastní a jeho prostřednictvím ho 

může dále objednat. Služba VPK nabídne možnost vybrat si, zda 

požadujeme dodání dokumentu z online zdroje nebo z tištěné předlohy 

elektronicky ve formátu PDF nebo poštou, a dále seznam knihoven vlastníci 

dokument (viz Obrázek 4). Poté kolegyně vyplní formulář objednávky (viz 

Obrázek 5 a 6). Velice efektivní je vybrat konkrétní knihovnu, ze které 

dokument požadujeme. Ušetří to čas a práci kolegů v jiných knihovnách. Po 

zadání požadavku je nutné kontrolovat stav objednávky. Pokud byla 

objednána rozmnoženina v elektronické podobě, je stažena z části VPK 

„Přehled zadaných požadavků“ a následně vytištěna. Žadateli je poté 

oznámeno, že si může přijít do OMS pro požadovanou rozmnoženinu. 

Úhrada za zaslanou rozmnoženinu je odečtena z našeho konta, ale není již 

dále účtována koncovému uživateli, protože jimi jsou převážně zaměstnanci 

KNAV, kteří mají tuto službu zdarma. 
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4.2.3.2.4 Požadavky k vy řízení 

 Došlé požadavky na rozmnoženiny z našeho fondu a online přístupných 

EIZ přes VPK ve velké míře převažují nad zadávanými požadavky. Jejich 

evidence se vede jak přímo v sytému VPK, který má režim účtování 

jednotlivých objednávek, tak jsou evidovány fyzicky v šanonech rozdělených 

dle stavu – vyřízené, zamítnuté/zrušené uživatelem. Vyřízené se dále 

rozdělují na objednávky z ústavů AV ČR, které, jak bylo již zmíněno 

v kapitole o uživatelském kontu, mají tuto službu zdarma, a na vyřízené ze 

zahraničí, resp. ze Slovenska, a ostatní. 

 Přehled požadavků k vyřízení přes webové rozhraní VPK vypadá 

následovně: 

Obrázek 18 P řehled požadavk ů k vy řízení 

Obj. A150230 [100949] z 18.10.2007 13:04:51, dodání elektronicky - 
PDF, 300 dpi černobíle 

Pulse-radiolytic investigations of catechols... / Bors, w. et al. 
Biochimica et biophysica acta G, General subjects, vol. 582 (1979), no. 3, p. 
537-542 (sign. PE 356) 
> [ABA007 18.10.2007 14:30:42] Časopis uložen v mimopražském 
depozitáři. 

Stav: zpožděno 
Obj. D150475 [OSD002] z 19.10.2007 15:18:25, dodání elektronicky - 

PDF, 300 dpi černobíle 
Determination of accurate extinction coefficients and simultaneous equations 
for assaying chlorophylls a and b extracted / R.J. Porra, W.A. Thompson and 
P.E. Kriedemann 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics, vol. 975 (1989), no. 3, 
p. 384-394 
> [ABA007 19.10.2007 16:07:09] Časopis uložen v mimopražském 
depozitáři. 

Stav: zpožděno 

Požadavky jsou řazeny dle čísla objednávky, které se skládá z počátečního 

písmene „A“ nebo „D“ a za ním následuje pořadové číslo v rámci celého 

VPK. Obrázek výše ukazuje, jak přesně číslo objednávky vypadá (A150498 

nebo D150475). Písmeno „A“ označuje, že žadatel vybral konkrétního 

dodavatele. Pokud tak neučiní, objednávka je označena písmenem „D“ 

a systémem je dopravena do systému v KNAV, protože má nejnižší siglu, jak 

bylo již řečeno v kapitole o SK VPK. Takto je systém nastaven. V tomto 

rozhraní je možné vidět všechny komentáře, které byly napsány 
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k jednotlivým objednávkám. Podle nich zjistím, zda určitá objednávka nebyla 

dodána dříve jiné knihovně, která z různých důvodů nemohla objednávku 

vyřídit. Takto je zobrazena historie objednávky. 

 Příchod jednotlivých požadavků a jejich vyřizování probíhá tedy jak přes 

webové rozhraní VPK tak přes nainstalovaný program Elektronické dodávání 

dokumentů (dále jen program EDD), do kterého je přístup také přes 

přihlašovací kódy. Rozhraní tohoto programu vypadá následovně: 

Obrázek 19 Správce úloh EDD 

Nově došlé požadavky jsou označeny zeleným písmenem „N“ (Nové) 

a zároveň je jejich stav označen zkratkou „Přip“ (Připraveno). Dále jsou 

označeny časem doručení, siglou žádající knihovny a požadovaným 

formátem dodání. Při kliknutí na požadavek se zobrazí na pravé straně jeho 

veškeré náležitosti – vedle bibliografického záznamu požadovaného 

dokumentu také informace o žadateli a jakým způsobem se má dodat. Dále 

je tu prostor pro poznámku žadatele a pro komentář vyřizující knihovny, 

v tomto případě KNAV. Dále bude následovat postup, jak tyto požadavky 

vyřizují v rámci OMS KNAV. 

 Po přihlášení do systému se zobrazí aktuální stav požadavků 

seřazených dle času doručení. Nově došlé vytisknu a začnu vyřizovat. 

Nejsnadněji se vyřizují objednávky označené písmenem „A“, které obsahují 

úplné bibliografické údaje i se signaturou našeho fondu. Objednávky 

začínající písmenem „D“ většinou značí, že požadovaný dokument nebo 
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online přístup k němu nevlastníme. Pro usnadnění se pokusím vyhledat jeho 

vlastníka nebo zpřesním bibliografická data a s tímto komentářem zamítnu 

objednávku. 

 Pokud je signatura na objednávce uvedena, ověřím přítomnost 

časopisu ve fondu v systému ISIS, podobně jako v rámci MVS (viz kap. 

4.2.1.1), i zda vlastníme konkrétní číslo časopisu a ve kterém se nachází 

požadovaný článek. Poté zjistím v interních seznamech jednotlivých druhů 

signatur, kde se dané číslo časopisu nachází. Jak bylo již zmíněno v kap. 

4.2.1.1, fond KNAV je rozmístěn ve třech mimopražských depozitářích 

a přímo v budově KNAV. Tyto seznamy jsou aktualizovány vždy po 

provedených revizích fondu. Z vlastní zkušenosti musím poznamenat, že 

jsou spíše orientační pomůckou. V případě umístění v budově KNAV, 

vyhledám sama požadované číslo časopisu a přidám ho k ostatním pro 

skenování. Skener je umístěn přímo na pracovišti OMS, ale není využíván 

jen jím. Po dohodě je využíván také výpůjční službou pro skenování starých 

tisků z fondu KNAV na žádost uživatele. Pokud je požadované číslo časopisu 

umístěno v jednom z mimopražských depozitářů, je potřeba ho objednat. 

V případě Jenštejna objednávám prostřednictvím elektronické pošty, 

v případě Prométhea a Ondřejova je nutné ručně vyplnit tištěnou objednávku. 

Objednané dokumenty jsou dodány převážně přímo do OMS a jednotlivé 

články jsou hned skenovány. Jednotlivé naskenované stránky jsou 

v programu Adobe Photoshop očištěny od zbytečných černých pruhů 

a uloženy ve formátu TIFF do složek dle jednotlivých čísel objednávek na 

disk speciálně vytvořený pro VPK. Prostřednictvím programu EDD jsou 

následně převedeny do formátu PDF a nakonec zpracovány a vyúčtovány 

dle platného ceníku VPK23. Tento proces zobrazuje následující obrázek: 

                                            
23  http://www.vpk.cz/cenik.htm 
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Obrázek 20 P řevedení formátu TIFF do PDF p řes program EDD 

 Další možností zpracování objednávky je přes webové rozhraní VPK, 

a to v případě objednávky na článek z online přístupných EIZ. Pro vyhledání 

konkrétního článku dostupného online, využívám rozhraní EZB, které v rámci 

KNAV obsahuje plnotextové časopisy z pro ni přístupných databází EBSCO, 

ProQuest 5000, Springer Link (Springer, Kluwer), ScienceDirect (Elsevier), 

InterScience (Wiley), ACS Publications - American Chemical Society 

a Literature Online. Z databáze článek stáhnu, uložím a přes webové 

rozhraní VPK připojím do uživatelského konta žádajícího. V poslední fázi 

dojde k vyúčtování opět dle platného ceníku VPK. 

 Pro vyřízení objednávek je dle knihovního řádu VPK max. 72 hodin jako 

standardní lhůta. Je také možnost označit si vyřízení expresní, které je do 24 

hodin. Standardní lhůtu v KNAV je již možné dodržet, a to po změně 

dopravování knih a časopisů z mimopražských depozitářů každý den. 

Expresní vyřízení není v našem případě možné, pouze u objednávek z online 

EIZ. 
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4.2.3.2.5 Další služby a možnosti VPK 

 Další službou poskytovanou systémem VPK je Current Contents, která 

spočívá v pravidelném dodávání obsahu každého nově došlého čísla 

žádaného časopisu, a to prostřednictvím jeho rozmnoženiny dodávané 

elektronicky a zpřístupněné po dobu jednoho týdne na uživatelském kontu 

žádajícího [Státní technická knihovna, c2006b]. Tuto službu KNAV 

neposkytuje. 

 V rámci VPK je také možnost objednat si přes MMS, kdy požadovaný 

dokument není ve fondech účastnických knihoven. Tuto službu poskytují 

STK, NLK a KNAV. O tuto část VPK se stará kolegyně, která se věnuje 

komplexně MMS, a blíže jí bude věnována kapitola o MMS. 

 A dále, uživatelé VPK mají právo na podání reklamace z důvodu 

nedodržení požadované lhůty, neprovedení požadovaného rozsahu nebo 

kvality, a to nejpozději do sedmi dnů od převzetí dodaného dokumentu. 

Reklamace se posílá na emailovou adresu Servisního centra VPK. Také se 

napravují případné chyby v účtování. V případě vyřízení reklamace, kdy se 

např. musí znovu neskenovat některé stránky, neúčtujeme uživatelům již 

žádné poplatky. 

4.2.3.3 Návrhy na zlepšení služeb VPK 

 V předchozích kapitolách o VPK jsem již zmínila některé skutečnosti, 

které by mohly být zlepšeny pro větší efektivnost poskytování služeb 

prostřednictvím VPK. Více jak jednoletá praxe to ukázala: 

• Zavedení všeobecně používaného pole „Odhlásit“ ze systému. To by 

umožnilo na pracovišti OMS provádět i případné změny v SK VPK 

a využívat tak obě rozhraní uživatelského konta KNAV. Také by zvýšilo 

bezpečnost jednotlivých uživatelských kont otevíraných na jednom, resp. 

cizím počítači. Po uzavření webového prohlížeče po skončení práce 

s uživatelským kontem ho systém hned neodhlásí, ani po 15 minutách, 

a po příchodu nového uživatele je tak možno dostat se na uživatelské 

konto předcházejícího uživatele. 

• Dalším bodem pro zlepšení by mohlo být doplnění pole dodavatele ve 

formuláři pro objednání o možnost samostatného vyplnění konkrétního 

dodavatele uživatelem, pokud poskytuje služby přes VPK, místo jen 
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nabízeného „rolovaného“ seznamu dodavatelů, ve kterém v některých 

případech chybí onen konkrétní dodavatel. Samozřejmě by musel být 

zachován formát dodavatele, sigla nebo název. 

• Při objednávání z SK VPK v některých případech chybí hypertextové 

odkazy jednotlivých roků, převážně u tištěných dokumentů. V tomto 

případě není možné objednat požadovaný dokument u konkrétního 

dodavatele a objednávka je poté systémem přiřazena knihovně s nejnižší 

siglou, tedy KNAV. Toto se děje z důvodu nepřesných dat zapsaných v SK 

VPK, a to ze strany jednotlivých knihoven, tedy i ze strany KNAV. 

Efektivnost objednávání by se zvýšila, kdyby byly údaje v tomto katalogu 

z větší části opravdu aktualizované. 

• Systém VPK nabízí mimo jiné i statistické údaje, zaznamenává každou 

vyřízenou objednávku na uživatelském kontu i s jejím vyúčtováním. 

V případě KNAV to tak není. Jako jedna z knihoven ve struktuře AV ČR 

poskytuje vnitrostátní služby prostřednictvím VPK zdarma. Proto při 

vyúčtovávání objednávek z knihoven ústavů AV ČR dochází s nulovou 

platbou k tomu, že tyto vyřízené objednávky se ve statistice 

nezaznamenají. Pro vnitřní účely KNAV je nutné vést evidenci i takovýchto 

objednávek, a proto je vedena ručně. V tomto případě by bylo velice 

efektivní, kdyby systém VPK dokázal zachytit i vyřízené objednávky 

s nulovou platbou. 

• Vedle věcných návrhů ke zlepšení výše zmíněných, navrhuji i jakési 

zpříjemnění uživatelského rozhraní pro vyhledávání. Vedle základního 

vyhledávání zahrnujícího jen název, vydavatele a všechny pole, se sice 

nabízí i vyhledávání dle abecedních rejstříků, ale tato nabídka není 

dostatečně viditelná pro nové uživatele. 

4.2.4 Mezinárodní meziknihovní služby 

 Dle prováděcího právního předpisu ke knihovnímu zákonu (viz kap. 

2.2.2) poskytují MMS jen několik knihoven v ČR, mezi ně patří také KNAV. 

Poskytování MMS spočívá v zajišťování dokumentů nebo rozmnoženin 

článků, statí ze zahraničních knihoven v případě, že požadovaný dokument, 

článek se nenachází na území ČR. A také jde o půjčování dokumentů nebo 

poskytování rozmnoženin článků, statí zahraniční knihovně (viz kap. 2.1). 
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V KNAV jsou MMS součástí OMS a většinu agendy zpracovává jedna 

pracovnice. 

 Současná podoba MMS v KNAV je od roku 2005. Tato služba je 

poskytována všem knihovnám v ČR a uživatelům a zaměstnancům KNAV. 

O poskytnutí MMS lze zažádat prostřednictvím elektronické objednávky MMS 

dostupné na webových stránkách KNAV24 nebo prostřednictvím systému 

VPK, pokud je uživatel zaregistrován. Pro objednávání MMS je nutné uzavřít 

písemnou Dohodu s MS KNAV (Příloha 3). Jako kontaktní emailová adresa 

je používána mmvs@lib.cas.cz. 

 MMS je službou placenou. Úhrada se provádí v hotovosti v pokladně 

KNAV při osobním vyzvednutí, zpětným vyúčtováním souhrnnou fakturou, 

které probíhá zpravidla čtvrtletně nebo prostřednictvím uživatelského konta 

v systému VPK. Nový ceník MMS je platný od 1. 11. 2007 (viz Příloha 7), 

který je přístupný na webových stránkách v rámci Knihovního řádu KNAV25. 

Základními sazbami je 500 Kč za výpůjčku a 60 Kč za každých započatých 

stránek rozmnoženiny pro registrovaného uživatele KNAV a 300 Kč za 

výpůjčku a 50 Kč za každých započatých stránek rozmnoženiny pro ústavy 

AV ČR. KNAV naopak platí zahraničním knihovnám nejčastěji IFLA 

vouchery, o kterých bylo zmíněno v kap. 2.3.5. Jako dožádaná knihovna 

KNAV také tento druh platby přijímá. 

 Dokumenty ze zahraničí v rámci MMS jsou půjčovány na individuální 

výpůjční lhůtu, která se zpravidla nedá prodloužit. Vyzvedávají se osobně 

v případě pražských knihoven a uživatelů KNAV a mimopražským knihovnám 

jsou zasílány poštou. Při absenčním půjčování uživatelům KNAV je vybírána 

kauce zpravidla 2000 Kč. V žádající knihovně by měly být dokumenty 

půjčovány jen pro prezenční studium. Rozmnoženiny jsou vyzvedávány 

osobně nebo zasílány poštou v případě mimopražských knihoven. 

 Evidence MMS je vedena ručně. Evidují se došlé objednávky požadující 

dokumenty, a to jak v knize na předtištěných arších z předchozích let tak 

řazením vytištěných objednávek číslovaných průběžně. Tyto objednávky jsou 

postupně řazeny do statutů zamítnuté, půjčené, vrácené, vyřízené. Dále je 

                                            
24  http://www.lib.cas.cz/formulare/objednavka-dokumentukopie-ze-zahranici-mms 
25  http://www.lib.cas.cz/file_download/5 
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vedena evidence objednávek požadujících rozmnoženiny článků, statí 

v knize na předtištěných arších z předchozích let tak řazením vytištěných 

objednávek číslovaných průběžně, řazených do statutu zamítnuté, vyřízené. 

V evidenčních knihách jsou vyplňovány údaje stejné jako v evidenci MVS 

a MRS, číslo objednávky, žadatel, označení požadovaného dokumentu, 

periodika, do které zahraniční knihovny je zaslán požadavek, datum přijetí 

dokumentu, rozmnoženiny, a v poznámce cena a případná forma platby. 

Byla evidována v menší míře korespondence se zahraničními i českými 

knihovnami. Dále se vede evidence došlých a odeslaných faktur a platebních 

příkazů České národní banky. K poskytování MMS ještě patří IFLA žádanky 

a IFLA vouchery (viz Příloha 6). 

4.2.4.1 Vnitrostátní požadavky do KNAV 

 Každá došlá objednávka je v emailovém účtu pro MMS zařazena dle 

svého statutu nebo knihovny, ze které došla. Objednávky jsou zpravidla 

vyřizovány dle jejich data odeslání ze žádající knihovny. Objednávka je 

vytištěna a následně ověřeno, zda požadovaný dokument nebo článek není 

na území ČR. K tomu pracovnice MMS používá již zmíněné systémy JIB 

nebo EZB. Následně zjistí, která zahraniční knihovna vlastní požadovaný 

dokument, a to prostřednictvím univerzitního knihovního katalogu v Karlsruhe 

v Německu, v některých případech přes katalog OCLC. Vyhledávací rozhraní 

katalogu univerzity v Karlsruhe vypadá následovně: 

Obrázek 21 Vyhledávací rozhraní univerzitního knihovního katalogu v Ka rlsruhe 
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Po vyhledání je dokument nebo článek objednán elektronickou poštou, 

prostřednictvím online katalogů nebo systému SUBITO26. Objednávka je 

následně zařazena mezi objednané a také je vyplněna evidenční kniha 

objednávek dokumentů. Na základě zkušeností jsou dokumenty a články 

objednávány převážně z německých nebo norských knihoven. V rámci 

norských knihoven je pro objednávání v rámci MMS používán online systém 

BIBSYS, kde je KNAV zaregistrována a jeho prostřednictvím lze také 

prodlužovat výpůjční lhůty. Některé zahraniční knihovny vyžadují 

objednávání prostřednictvím IFLA žádanky, která je vyplňována na 

mechanickém psacím stroji v OMS. Z výše jmenovaných zemí jsou 

požadované dokumenty dodávány převážně v krátké době po objednání. 

Poté je ke každému dokumentu přiřazen originál objednávky doplněný 

o výpůjční lhůtu danou zahraniční knihovnou a výpůjční lhůtu danou KNAV, 

a kopie objednávky doplněné o výpůjční lhůtu danou KNAV a polem pro 

podpis přebírající osoby (pracovník MMS žádající knihovny) a pro datum 

vrácení dokumentu. Pracovníci MMS z pražských knihoven na zaslanou 

výzvu k převzetí vyzvedávají požadované dokumenty s kopií objednávky 

osobně v OMS, kdy podepíší jejich převzetí. Mimopražským knihovnám jsou 

dokumenty s kopií objednávky zasílány poštou. Originál objednávky je 

následně zařazen mezi vypůjčené objednávky. Evidenční kniha je dále 

doplněna o další údaje. V případě rozmnoženiny článku je jejich objednávka 

zaevidována do knihy pro objednávky rozmnoženin článků. Po přijetí 

objednávky na rozmnoženinu článku je také nejdříve ověřeno, zda ho není 

možné získat z knihovny v ČR. Pokud toto možné není, je vyhledán přes již 

zmíněné systémy a objednán prostřednictvím elektronické pošty nebo přes 

systémy BIBSYS nebo SUBITO. Pokud je objednán prvními dvěma způsoby, 

je zaslána poštou jeho tištěná podoba, prostřednictvím systému SUBITO je 

zaslán v elektronické podobě, ale pouze registrovaní uživatelé systému VPK 

mohou obdržen jeho elektronickou podobu, v ostatních případech je zaslána 

tištěná rozmnoženina článku. Po přijetí rozmnoženiny článku je zaslána 

výzva k vyzvednutí nebo oznámení o jeho zaslání poštou žádající 

                                            
26  SUBITO je celosvětově využívaná služba pro dodávání dokumentů z fondů 

německých, rakouských a švýcarských knihoven [Novotná, 2005]. 
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mimopražské knihovně. Při osobním vyzvednutí následuje podpis potvrzující 

převzetí rozmnoženiny do evidenční knihy rozmnoženin a objednávka je 

následně zařazena do vyřízených. 

 Vrácení půjčených dokumentů musí být nejpozději v den vypršení 

výpůjční lhůty dané KNAV. Při osobním vrácení je potvrzeno na kopii 

objednávky vrácení dokumentu. Do evidenční knihy objednávek dokumentů 

je zaznamenán datum vrácení. Dle výpůjční lhůty jednotlivých dokumentů 

jsou vypraveny k odeslání zpět do zahraniční knihovny. Objednávky jsou 

poté zařazeny mezi vrácené. Pracovnice úseku pošty v KNAV po odbavení 

zásilek do zahraniční zaznamená povinné údaje do evidence pošty MMS. 

4.2.4.2 Mezinárodní požadavky do KNAV 

 V rámci MMS také existuje možnost zahraničních knihoven poslat 

objednávku na půjčení dokumentu nebo zaslání rozmnoženiny článku. 

V tomto případě jde převážně o objednávky ze slovenských knihoven. Jejich 

evidenci vede pracovnice věnující se MVS a MRS, a to do evidenční knihy 

stejné jako u ostatních dílčích služeb OMS. V tomto případě jde o požadavky 

dokumentů nebo rozmnoženin článků z fondu KNAV. Postup vyřizování 

těchto objednávek je stejný jako postup při poskytování MVS a MRS z fondu 

KNAV (kap. 4.2.1.1 a kap. 4.2.2.1). Je ověřena dostupnost požadovaného 

dokumentu, článku v rámci KNAV. Dokument nebo periodikum jsou případně 

objednány z mimopražských depozitářů, článek okopírován nebo vytištěn 

z online přístupných EIZ a následně odeslány žádající knihovně. Platby jsou 

poté vyúčtovávány zpětnou souhrnnou fakturou zpravidla pololetně. 

 Některé slovenské knihovny jsou zaregistrovány v systému VPK a své 

požadavky na rozmnoženiny článků posílají přes něj. Účtování pak probíhá 

prostřednictvím tohoto systému. 

4.2.4.3 Aktuální zpráva v rámci IFLA systému 

 V říjnu 2007 byl rozeslán Stálým výborem pro dodávání dokumentů 

a sdílení zdrojů IFLA požadavek na připomínky k návrhu potenciálních změn 

systému používání IFLA voucherů, zmíněného v kap. 2.3.5. Rada organizace 

IFLA navrhuje zavedení ukončení platnosti jednotlivých voucherů po pěti 

letech. Tyto vouchery by také mohly mít čárové kódy, které by umožnily 
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elektronickou manipulaci, než současnou ruční manipulaci. Návrh uvádí, že 

tyto změny by osvobodily odpovědný úřad z povinnosti vést vysokou částku 

peněz potřebných pro krytí případného vrácení všech voucherů. Po uplynutí 

doby platnosti voucher se stává neplatným a nebude moci být zpět peněžně 

proplacen. Vyjádření připomínek bylo celosvětové a trvalo deset dní. 

Knihovny v ČR měly možnost zasílat své připomínky do NK ČR jako NCMS 

ČR [Pospíšilová, 2007]. 

 Kolegyně věnující se MMS v KNAV poslala k navrhovaným změnám 

několik připomínek [Froňková, 2007]: 

• Samotná doba splatnosti ji zaráží. V této souvislosti dále upozorňuje, že 

by mohl nastat problém, kdy knihovna obdrží platbu vouchery, jejichž 

doba platnosti bude např. již jen jeden týden. 

• Zavedením nového systému bude znamenat více administrativní práce, 

v souvislosti s hlídáním doby platnosti voucherů, komunikace v rámci 

výměn voucherů. 

• Myšlenka zavedení čárového kódu je zajímavá, jen záleží na řešení 

systému posílání a obdržení jednotlivých voucherů. 

4.3 Statistické údaje Odd ělení meziknihovních služeb 

 Nedílnou součástí agendy MS je zpracovávání každoročních 

statistických dat. Zpracovávají se statistiky všech dílčích částí MS KNAV. 

Jedná se o vnitrostátní MS poskytované OMS KNAV českým knihovnám, 

o požadavky KNAV do českých knihoven, a dále o požadavky KNAV v rámci 

MMS do zahraničních knihoven a naopak o poskytování MMS KNAV 

zahraničním knihovnám. Všechny statistické údaje k vytvoření následných 

grafů jsou čerpány z interních výkazů práce OMS. Tato kapitola znázorní 

vývoj zásadních částí MS v KNAV v průběhu šesti let, v letech 2001 - 2006. 

Jimi jsou vnitrostátní poskytované MS KNAV a poskytované MMS českým 

knihovnám. Dále znázorní část roku 2007, kdy bylo zapotřebí vytvořit 

statistické údaje MS v období od ledna do května 2007 pro interní potřeby. 

K polovině listopadu 2007 je registrováno uzavřením písemné Dohody 98 

knihoven, které využívají MS KNAV. Vývoj MS části roku 2007 vypadá tedy 

následovně: 
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Graf 1 Vnitrostátní MS poskytnuté českým knihovnám 

Graf 2 Vnitrostátní MS poskytnuté knihovnám ústav ů AV ČR 

Jako specializovaná knihovna, která je součástí hierarchické struktury AV ČR 

poskytuje ústavům, resp. jednotlivým knihovnám ústavů AV ČR vnitrostátní 

MS zdarma. Proto jsou od nich zaslané objednávky evidovány zvlášť. Graf 2 

ukazuje, že z celkových přijatých objednávek připadá 17, 1 % na knihovny 

ústavů AV ČR, necelá čtvrtina (21 %) na odeslané kopie a necelá třetina na 

výpůjčky. Porovnáním dvou výše zobrazených grafů lze vyčíst, že poskytnuté 

vnitrostátní MS knihovnám ústavů AV ČR se podílí přibližně jen ze čtvrtiny 

z celkových poskytnutých vnitrostátních MS. Tyto ústavy mají také v rámci 

licencí přístup k EIZ převážně týkající se přímo jejich odborného zaměření. 

Využívají tedy převážně vlastní EIZ. 

MS z ČR do KNAV (leden - kv ěten 2007)

411 175 1131

1717

zamítnuto odesláno
výpůjček
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kopií

přijato objednávek

Z toho ústavy AV ČR
(v %)

17,1 

32,6 

21,0 
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Graf 3 Poskytnuté MMS českým knihovnám 

Graf 3 zobrazuje celkový počet odeslaných objednávek do zahraničí, z nichž 

byla většina z nich zahraničními knihovnami vyřízena, což značí přijaté 

výpůjčky a kopie. Některé objednávky musely být vráceny českým 

knihovnám z důvodu nepřesnosti udaných bibliografických údajů 

požadovaného dokumentu a některé byly zamítnuty zahraniční knihovnou 

z důvodu nepůjčování dokumentu. Nízké číslo zamítnutých značí, že jsou 

objednávky MMS pečlivěji vyplňovány a vybírány pracovnicí MMS v KNAV. 

Dle jejích zkušeností nejvíce využívají tuto službu některé knihovny ústavů 

AV ČR, převážně Knihovna Filozofického ústavu AV ČR, které mají nižší 

poplatky za jim poskytované MMS. 

 Dále bude následovat grafické znázornění vývoje jednotlivých 

zásadních částí poskytovaných služeb v rámci OMS. Jde o části MS, které 

jsou dle následujících statistik nejvíce využívané. OMS KNAV tedy slouží 

převážně jako knihovna poskytující MS pro české knihovny, a to i v rámci 

MMS, kdy převážně vyřizuje objednávky zaslané českými knihovnami, a to 

na základě zákona. Vývoj poskytovaných vnitrostátních MS českým 

knihovnám zobrazuje následující graf (viz další strana): 

MMS do zahrani čí (leden - kv ěten 2007)

36 189 133 106

464

zamítnuto přijato
výpůjček

přijato
kopií  

nedokončeno
v daném období

odesláno
objednávek
do zahraničí
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Graf 4 Požadavky o MVS a MRS do KNAV z českých knihoven 

Tento graf ukazuje malý nárůst vyřízených požadavků na MVS od českých 

knihoven od roku 2004. Naopak v roce 2003 došlo k velkému nárůstu 

vyřízených požadavků na MRS od českých knihoven. Důvodem bylo 

zapojení KNAV do v té době nového českého systému pro EDD VPK. Během 

dalších tří let se jejich počet ustálil. Připojení do VPK také zvýšilo počet 

zamítnutých objednávek, kterých v posledních dvou letech, 2006 a 2007, 

kleslo oproti rokům 2004 a 2005. Příčinou mírného klesání zamítnutých může 

být zpřístupněním více odborných EIZ v rámci zakoupených licencí. Nárůst 

zamítnutých objednávek také vychází z faktu, že právě VPK odešle na konto 

KNAV požadavky objednané mimo SK VPK s nepřesnými bibliografickými 

údaji a ve větší míře je následně zjištěno, že KNAV požadované dokumenty 

nevlastní, a je tedy nutné je zamítnout. 

 Druhou částí nejvíce využívaných služeb v OMS KNAV je poskytování 

českým knihovnám MMS, tedy zprostředkovávání dokumentů nebo 

rozmnoženin ze zahraničních knihoven. Vývoj těchto služeb v období let šesti 

let, 2001 – 2006, znázorňuje následující graf (viz další strana): 

MVS a MRS do KNAV
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2170
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Graf 5 Požadavky na MMS z KNAV do zahrani čních knihoven 

Vytvořený graf zobrazuje větší podíl požadovaných dokumentů ze zahraničí 

než rozmnoženin, i když v roce 2006 došlo k výměně této situace. Relativně 

nízký počet zamítnutých objednávek dokládá, že v rámci dražší služby se 

více dbá na udávání přesných bibliografických údajů a také na zvažování, 

zda je opravdu nutné využít tuto službu. Nižší stav objednávek na 

rozmnoženiny je pravděpodobně zapříčiněn rozšiřováním online dostupných 

EIZ v celé ČR. 

 Následující graf zobrazuje vývoj celkově přijatých objednávek od 

českých knihoven v rámci vnitrostátních MS s porovnáním celkových 

objednávek odeslaných z KNAV do českých knihoven. Dále je zobrazen 

i celkový počet odeslaných objednávek do zahraničních knihoven v rámci 

MMS, které slouží jen pro srovnání mezi dvěma hlavními činnostmi OMS 

v KNAV. 

MMS z KNAV do zahrani čí

45

101

39 33 39

94

423

486 484

391

306
279

208

285 273

51 43

101

35 25 31

294
329

417

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zamítnuté/vrácené objednávky Přijaté výpůjčky Přijaté kopie Nedokončené v daném roce



 73  

Graf 6 Porovnání hlavních činností OMS KNAV 

Jak bylo zmíněno v kap. 4.2.1., těžištěm poskytovaných služeb OMS KNAV 

je poskytování vnitrostátních MS českým knihovnám ze svého fondu. Tuto 

skutečnost ukazuje celkový počet přijatých objednávek z českých knihoven 

porovnané s odeslanými objednávkami z KNAV do českých knihoven. Je zde 

tedy výrazná převaha poskytování MS českým knihovnám. Dále graf ukazuje 

porovnání vnitrostátních MS a MMS, které jsou dalším těžištěm činnosti 

zmíněného oddělení. MMS nejsou tolik využívané jako vnitrostátní MS, což 

souvisí s relativně vysokými náklady na MMS. Vývoj využívání MMS ze 

strany českých knihoven rok od roku roste, jak ukazuje graf. 

 Se zahájením souvislého poskytování služeb prostřednictvím VPK 

v říjnu 2006 pravděpodobně dojde k dalšímu růstu přijatých objednávek na 

rozmnoženiny článků nebo statí z českých i některých slovenských knihoven 

zaregistrovaných ve VPK. Je dále otázkou, zda se změnou ceníku od 

1. 11. 2007 v rámci MMS poklesne počet přijatých objednávek. 

Přijaté objednávky MS,
odeslané MS a MMS

1962
1830

2901 2832 2868

2664

36 82 54 115 98 105

731 717 771 839 821
933

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Přijaté objednávky vnitrostátních MS Odeslané objednávky vnitrostátních MS

Odeslané objednávky MMS
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4.4 Zhodnocení MS v KNAV 

 Meziknihovní služby patří k základním poskytovaným službám v KNAV, 

dle knihovního zákona. Pro uživatele KNAV je základní část 

zprostředkovávání výpůjček z jiných knihoven ČR a naopak odesílání 

výpůjček jiným knihovnám ČR pro jejich uživatele poskytována zdarma. 

Zprostředkovávání tištěných rozmnoženin jak pro své uživatele tak pro 

uživatele jiných knihoven ČR je dle knihovního zákona zpoplatněno, stejně 

jako využití možnosti nárokování si v rámci MS úhrady na dopravu výpůjček, 

rozmnoženin, resp. úhrady poštovného. Poštovné je v KNAV zatím 

nárokováno pouze v rámci MRS, v rámci MVS se plánuje zavést uhrazování 

poštovného. Pro počátek spolupráce s ostatními knihovnami ČR požaduje 

KNAV uzavření písemné Dohody a tím získání čtenářského průkazu 

s heslem pro elektronické objednávání prostřednictvím online katalogu 

KNAV, což je výhodné pro časté využívání MS. Pro takto zaregistrované 

knihovny se nabízí i další možnosti objednávání. Samozřejmě jsou MS 

poskytovány i knihovnám, které tuto dohodu neuzavřou. Také fyzické osoby 

mohou využívat těchto služeb, za podmínek uzavření stejné písemné 

Dohody jako u spolupracujících knihoven, kterou je možné vytisknout 

z webových stránek KNAV, vyplnit a odeslat poštou nebo přijít osobně, 

a následně obdržet čtenářský průkaz s heslem do systému. 

 Jako součást organizační struktury AV ČR poskytuje KNAV všem 

knihovnám ústavů AV ČR vnitrostátní MS zdarma, v rámci MMS mají slevu 

na poplatcích. Na KNAV se obrací jen část těchto ústavních knihoven. Na 

druhou stranu, stále se přihlašují další knihovny pro využívání MS 

poskytujících KNAV. 

 Je důležité dále poznamenat, že KNAV jako dožádaná knihovna nabízí 

šest možností objednávání v rámci svých poskytovaných MS, a to 

prostřednictvím elektronické pošty, elektronické žádanky, svého online 

katalogu, SKC, tištěné žádanky a VPK. V tomto případě se snaží zapojit 

nové způsoby objednávání související s technologickým vývojem v této 

oblasti. Proti maximálnímu využívání EDD získávaných z EIZ předplacených 

licenčními smlouvami mluví podmínky dané některými jejich 
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zprostředkovateli nebo producenty. Tyto podmínky zakazují knihovnám 

dodávání elektronických článků elektronickou cestou a povolují pouze tištěné 

rozmnoženiny, ve většině případů zasílané poštou, a to i žádajícím 

knihovnám, které v tomto případě hrají roli pouhého zprostředkovatele 

zajišťujícího vždy předání nebo zaslání tištěné rozmnoženiny koncovému 

uživateli. 

 Dle prováděcího právního předpisu ke knihovnímu zákonu patří KNAV 

také mezi šest knihoven poskytujících MMS. Objednává u zahraničních 

knihoven výpůjčky a rozmnoženiny článků, a naopak půjčuje ze svého fondu 

zahraničním knihovnám. 

 Všechny služby v rámci OMS jsou poskytovány v souladu s knihovním 

zákonem a jeho prováděcím předpisem. Tyto činnosti vychází také 

z mezinárodně uznávané metodiky pro MS a z dalších mezinárodních 

směrnic a doporučení. Také se snaží splňovat práva vyplývající z autorského 

zákona. V KNAV byly např. snahy o zavedení reprografického centra 

s využíváním skeneru stejným způsobem, kterým se používají kopírky. Tento 

nápad však narazil na právě zmiňovaný autorský zákon, který toto 

nedovoluje. Skener tak zůstal pro účely MS a pro skenování částí starých 

tisků na žádost. 

 Pracoviště OMS poskytující jedny ze základních služeb KNAV je 

umístěno ve snadno dostupné části KNAV. Uživatelé a zástupci MS 

z pražských knihoven mají do knihovny přístup za použití čtenářského 

průkazu. V ostatních případech jsou do OMS odvedeni některým 

zaměstnancem KNAV. Většinu výpůjček a rozmnoženin článků lze 

vyzvednout hned při vstupu do KNAV, u výpůjčního pultu přístupného po 

celou dobu otevření knihovny. V OMS jsou vyzvedávány výpůjčky 

a rozmnoženiny článků v rámci MMS, a to v době pracovní doby OMS. 

V tomto případě je elektronickou poštou oznamována doba možného 

vyzvednutí. Všechny pracovnice OMS dále vyřizují dotazy týkající se MS, 

také jsou ochotné a vstřícné. 

 Po technické stránce je OMS vybaveno čtyřmi počítači, dvěmi 

tiskárnami, kopírkou, mechanickým psacím strojem a skenerem. Kopírka je 

již velice opotřebovaná a nevyhovuje tak použití v rámci MRS. Zatím byla 

žádost na pořízení nové kopírky zamítnuta. Proto dostalo OMS nabitou kartu 
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pro použití samoobslužné kopírky umístěné v hale služeb, nejblíže OMS. Při 

požadavku v rámci MRS na větší množství stránek, je využívána 

rozmnožovací služba v rámci Technického oddělení KNAV. Pracovnici 

vyřizující MRS není tak kopírováním většího množství stránek ukrácen čas 

pro vyřizování další části agendy MS. Každý počítač je vybaven potřebnými 

programy pro vyřizování agendy MS, není tedy nutné při absenci některé 

pracovnice pracovat jak na svém tak na jejím počítači. Pro skenování 

a vyřizování objednávek z VPK je pak využíván jeden počítač s obecným 

uživatelským účtem, ke kterému jsou snadné přihlašovací kódy známé 

celému OMS. 

 Jak bylo již výše řečeno, KNAV se zapojila do systému VPK 

vytvořeného STK, který byl spuštěn v roce 2001. Nejdříve se v KNAV 

přemýšlelo o vytvoření a zavedení vlastního systému na tuto službu. 

Nakonec k tomuto plánu nedošlo. S touto stále relativně novou službou 

souvisí otázka autorského práva, která je v současné době velice 

komplikovaná, a proto se plánuje další novelizace autorského zákona. 

 Pro MVS je používán systém ALEPH a OMS má přístup jak k modulu 

MVS tak k modulu výpůjčního protokolu, aby bylo možné např. případně 

prodloužit výpůjční dobu. Bohužel, i přes využívání tohoto systému stále 

existuje velký podíl ruční evidence nejen MVS, ale celé agendy OMS. I přes 

evidenci výpůjček v ALEPHu, jsou zvlášť vedeny objednávky na výpůjčky, 

které jsou ve fázi půjčení. Dále se provádí vyúčtovávání jednotlivým 

knihovnám zasláním zpětné faktury, zpravidla jednou za rok. Administrativní 

náklady na tento způsob vyúčtovávání bývají v některých případech 

nepřiměřeně dražší v porovnání s fakturovanou částkou. A právě v oblasti 

evidence a účtování bych viděla budoucí vývoj MS nejen v KNAV, zmenšit 

ruční podíl administrativy MS. K tomuto účelu by mohl sloužit vyvinutý 

systém pro EDD, který by se doplnil o modul pro MVS. Další vývoj také 

souvisí se zjednodušením postupu objednávání pro koncového uživatele, což 

je otázkou přímého objednávání. Právě zmíněné možnosti budoucího vývoje 

budou načrtnuty v následující kapitole. 

 Další otázkou týkající se poskytování MS je zpoplatnění této služby, 

a to jen mezi knihovnami nebo také u koncového uživatele? Jak víme, tato 

služba má být dle knihovního zákona poskytována bezplatně. Na druhou 
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stranu, všeobecně se knihovny potýkají s nedostatkem finančních prostředků 

a navíc, náklady na dopravu požadovaných dokumentů, které váží spíše 

více, se v současné době mají zvýšit. Od počátku roku 2008 dochází ke 

zvýšení některých cenových tarifů poštovného ve vnitrostátním styku. Měla 

by se tedy tato poskytovaná služba zpoplatnit koncovému uživateli? Nebo by 

si měly knihovny začít jen vzájemně vyúčtovávat tyto náklady? Pro účtování 

by následně mohl sloužit např. systém pro EDD, jak tomu je např. v NK ČR. 

Ta svůj systém Dodo pro EDD využívá také k účtování některých MVS. 

4.5 Návrhy na nová řešení 

 Jak bylo výše řečeno, pro určitou automatizaci zpracovávání procesu 

meziknihovních služeb může sloužit systém pro elektronické dodávání 

dokumentů doplněný o další modul, a to modul MVS. Pro KNAV by bylo 

v tomto případě žádoucí provozovat svůj vlastní systém EDD s veškerou jeho 

technickou a administrativní podporou. V současné fázi vývoje tohoto 

systému může být využit konkrétně na účtování poskytnutých 

meziknihovních služeb. KNAV bude žádat podmínku registrace každé 

knihovny využívající meziknihovní služby v tomto systému. Způsoby zasílání 

objednávky na MVS budou zachovány, objednávky na MRS budou 

uskutečňovány pouze přes systém EDD. Pro zaúčtování případných nákladů 

na MVS pracovnice OMS vytvoří v systému EDD zvláštní objednávku na 

MVS s identifikačními údaji a zúčtuje poskytnutou službu ve prospěch 

uživatelského konta KNAV a na vrub jejich konta. Zúčtování MRS bude 

probíhat způsobem zmíněným již v kapitole o VPK, tedy přímo v tomto 

systému. Ubude tak práce na vypracování každoročních souhrnných faktur 

a nákladů na jejich zasílání, a uživatel, resp. žádající knihovna hned uvidí 

zaúčtovanou částku konkrétní vyřízené objednávky. Prostřednictvím tohoto 

systému bude možné získat i statistiky. Pro naši potřebu bude systém také 

evidovat vyřízené objednávky zaslané knihovnami ústavů AV ČR, které mají 

tyto služby zdarma a v zúčtování takovéto objednávky je cena rovna 0 Kč. 

 V rámci veškeré evidence MS v KNAV, za současných podmínek, 

meziknihovní výpůjčky poskytnuté z jejího fondu bude evidence probíhat 

pouze přes již používaný systém ALEPH, který v předstihu upozorňuje na 
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email určený pro MS vypršení výpůjční lhůty každého titulu. Pokud má 

knihovna konto v tomto systému, je výpůjčka zaevidována na jejich konto. 

Pokud toto konto nemá, s tím, že MS poskytované KNAV využívá velice 

zřídka, je výpůjčka zaevidována na konto samotné KNAV. Výpůjčky, zaslané 

z jiných knihoven a vypůjčené uživatelům KNAV, budou také zaevidovány 

v systému ALEPH, na konto KNAV. Po technické stránce by muselo být 

umožněno zaevidovat knihu z jiné knihovny, s rozdílným identifikačním 

údajem, signatura nebo čárový kód, který není v databázi KNAV. V agendě 

MS zatím vidím, že se nelze vyhnout tisknutí každé došlé objednávky, a to 

z důvodu přehlednosti. Všechny objednávky jsou zasílány na emailovou 

schránku mvs@lib.cas.cz. Používaný poštovní klient by mohl být pro 

pracovnici MS jedinou evidencí došlých objednávek, jejich přeřazování do 

stavu zpracovávání, půjčení a ukončení MVS nebo vyřízení MRS. Za 

současných podmínek v KNAV se nelze zatím vyhnout ručnímu objednávání 

dokumentů z některých mimopražských depozitářů. Nelze se také vyhnout 

ručnímu vyskladnění, zabalení a odeslání výpůjčky. 
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5 Přímé objednávání s využitím Souborného 

katalogu ČR a systému pro EDD 

 Předešlá kapitola nastínila možnosti budoucího vývoje v oblasti MS 

související s technologickým vývojem. Jde o automatizaci MS, zjednodušení 

postupu objednávání MVS a také jejího evidování, kde je stále velký podíl 

ruční evidence. Toto souvisí s řešením projektu Další rozvoj DDS v programu 

VISK3 v roce 2007 a na Koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 

2010. Cílem je zapojení EDD do systému MVS a umožnit koncovému 

uživateli přímé objednávání prostřednictvím SKC a odlehčit zpracovávání 

MVS v knihovnách. 

 Systém pro EDD je „objednávkový a zúčtovací systém pro konsorcium 

knihoven a fyzických osob, který zprostředkovává pořízení digitálních kopií 

podle objednávky koncového uživatele s udáním cílové (…) knihovny, a jeho 

činnost včetně účtování je plně automatizována a mohl by převzít některé 

činnosti při zpracování MVS“ [Šmilauer, 2007b]. 

 V současné době nabízí SKC Služby pro knihovny, mezi nimiž patří 

i služba Požadavek na MVS. Tyto služby mohou využívat jen knihovny, a to 

po přihlášení do systému. Nejdříve je potřeba požadovaný dokument 

vyhledat v katalogu a přihlásit se. Prostřednictvím formuláře je tento 

požadavek následně zaslán do centra v NK ČR, kde je zformátován na email 

a odeslán dožádané knihovně na uvedený email. Kopie této objednávky je 

systémem odeslána na email žádající knihovny. Služby pro knihovny také 

nabízí službu Přehled požadavků MVS. 

 A jak by mohl být systém pro EDD zapojen do systému objednávání 

a vyřizování MVS? EDD rozšířené o modul MVS by sloužilo jako centrální 

systém pro komunikaci mezi žádající a dožádanou knihovnou. A postup 

přímého objednávání by mohl být následující [Šmilauer, 2007b]: 

1. Koncový uživatel, zaregistrovaný u některé knihovny, si prostřednictvím 

SKC vyhledá knihovnu vlastnící dokument, který nemá jeho mateřská 

knihovna. 

2. Následně si požadovaný dokument u dožádané knihovny objedná 

vyplněním formuláře, na jméno (siglu) své mateřské knihovny. Jako 
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heslo použije číslo svého čtenářského průkazu a heslo do systému 

mateřské knihovny. 

3. Objednávka je odeslána do systému dožádané knihovny, který ji 

zaregistruje a odešle na schválení buď pomocí web services27 nebo 

ručně do systému EDD, kde je založena jako neschválená objednávka 

na MVS s bibliografickými údaji požadovaného dokumentu, údaji 

o žádající knihovně a koncovém uživateli. 

4. Každá knihovna v roli mateřské knihovny musí periodicky kontrolovat 

stav nově došlých neschválených objednávek, které musí buď schválit, 

nebo zamítnout. 

5. Rozhodnutí zapíše do EDD. 

6. Po schválení MVS mateřskou knihovnou buď EDD vygeneruje načtení 

dat do systému dožádané knihovny 

7. nebo knihovnice v dožádané knihovně schválí tuto objednávku 

v systému ručně. 

8. Schválením objednávky začíná proces výpůjčky. 

9. Požadovaný dokument je následně vyskladněn a odeslán žádající 

knihovně. 

10. Po odeslání je do EDD zapsáno, že požadovaný dokument byl odeslán. 

11. Žádající knihovna po přijetí došlého dokumentu zapíše do EDD, že 

dokument byl doručen. 

                                            
27  „Web services - webové služby - mají za cíl zpřístupnění zdrojů snadno 

zpracovatelných strojově, tj. umožnit snadnou spolupráci programů běžících na libovolných 

platformách (prog. jazyk, CPU, OS). Proto využívají standardy World Wide Web Consortia 

(W3C). Webservices je technologie pro vzdálené volání procedur (RPC - Remote Procedure 

Call) pomocí přenosu zpráv v jazyku XML (eXtensible Markup Language) protokolem HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). 

Technologii webových služeb tvoří tři části: 

• protokol pro vzdálené volání procedur, zvaný SOAP 
• jazyk pro popis poskytovaných služeb, zvaný WSDL 
• mechanismy pro nalezení služeb, zvané UDDI a WSIL“ [Kuba, 2004]. 
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12. Následně vyrozumí emailem nebo telefonem koncového uživatele, že 

dokument má připraven. 

13. Poté dojde k realizaci výpůjčky, prezenčně nebo absenčně, záleží na 

politice knihovny. 

14. V případě absenčního půjčení je výpůjčka zaevidována v místním 

systému. 

15. Před uplynutím výpůjční doby uživatel dokument vrátí. 

16. Výpůjčka je ukončena v místním systému. 

17. Dokument je odeslán zpět dožádané knihovně.  

18. Současně je zapsáno do EDD, že dokument byl odeslán zpět 

19. Dožádaná knihovna zapíše do EDD, že dokument přijala. 

20. Dokument je dán zpět do skladu. 

21. Dochází k vyúčtování objednávky prostřednictvím EDD ve prospěch 

dožádané knihovny, na vrub žádající knihovny. 

 Následující obrázek znázorňuje proces přímého objednávání 

prostřednictvím SKC za využití systému pro EDD: 
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Obrázek 22 P římé objednávání 
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 Pro použití EDD v systému MVS je nutné EDD přizpůsobit. Doplnit 

údaje v objednávce dalšími, a to údaji o pohybu dokumentu – odesláno, 

přijato, odesláno zpět, přijato zpět, o sdělení klasická pro MVS, které uvádí 

tabulka zpráv definovaných normou ISO ILL (Příloha 2), a další sdělení, jako 

jsou „podmínky výpůjčky, odpověď na podmínku výpůjčky, zrušení 

objednávky, požadavek na okamžité vrácení, upomínka na vrácení, žádost 

o prodloužení výpůjčky, oznámení o ztracení výpůjčky, oznámení poškození 

výpůjčky, obecná zpráva textem mezi žádající a cílovou knihovnou. „Tyto 

úpravy by vyžadovaly rozšíření databáze minimálně o jednu tabulku. Pro 

zobrazování údajů v grafickém formuláři by bylo třeba upravit servlety 

(programy pro generaci formuláře), které by tyto údaje zobrazovaly“, a dále 

by bylo nutné „dopracování některých web services. K dispozici je zatím 12 

služeb, které se předávají protokolem SOAP28“ [Šmilauer, 2007b]. 

 Využití EDD v rámci MVS přinese zpříjemnění poskytování těchto 

služeb, kdy koncový uživatel nebude muset objednávat návštěvou své 

mateřské knihovny. Samozřejmě se od něj očekává, že bude vědět o této 

možnosti objednávání a že ji bude umět využít. To v současné informační 

společnosti jistě nebude problém. Pro knihovny to znamená zjednodušení, 

zautomatizování celého procesu MVS, s výjimkou vyskladnění, zabalení a 

odeslání výpůjčky, kdy jeden systém bude evidovat celý tento proces i s částí 

vyúčtování této služby. V tomto případě by odpadlo zpětné posílání 

souhrnných faktur a dalších nákladů týkající se účtování veškerých služeb 

poskytovaných OMS v jednotlivých knihovnách. Také by zmizelo vedení 

ruční evidence objednávek. 

                                            
28 „SOAP (celým názvem Simple Object Access Protocol ) je protokolem pro výměn 

zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí http. Formát SOAP tvoří základní vrstvu 

komunikace mezi webovými službami a psokytuje prostředí pro tvorbu složitější komunikace“ 

[Simple Object Access Protocol, 2007] 
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6 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a popsat současný stav 

meziknihovních služeb v Knihovně AV ČR a nastínit jejich možný vývoj za 

pomoci zavedení nových řešení. Počáteční proces pronikání do této oblasti, 

v rámci jejího obecného pojetí, vychází z informací získaných během studia 

oboru knihovnictví, v rámci zaměření na konkrétní knihovnu vychází 

z praktických zkušeností získaných z působení v MS v KNAV. MS, jak je 

uvedeno v úvodu, jsou formou kooperace a komunikace knihoven, jejichž 

poskytování funguje na principu reciprocity, kdy existuje povinnost knihovny 

poskytnout tyto služby, když je o to požádána. 

 Základem pro zpracování tohoto tématu bylo definování základních 

termínů probírané oblasti a vysvětlení, jaké dílčí procesy zahrnuje. Celkově 

jde o oblast MS, která zahrnuje MVS, MRS, MIS a MMS. Do MRS se již také 

zařazuje nový způsob poskytování těchto služeb, a to EDD. Všechny tyto 

dílčí činnosti jsou prováděny i v zaměřené knihovně. Dále bylo nutné 

seznámit s dokumenty vysvětlující oblast MS, a to na jakém základě je 

možné požadovat a poskytovat tyto služby, a jakým způsobem postupovat. 

Jde o národní legislativní sféru, kterou představuje knihovní zákon 

s návazností na jeho prováděcí předpis definující základy MS, o autorský 

zákon týkající se půjčování a kopírování dokumentů v knihovnách, 

a současné snahy kooperace mezi kolektivním správcem OOA-S 

a knihovnami v rámci správy odměn pro zastupované autory. Dále jde o sféru 

mezinárodních směrnic a doporučení vytvořených mezinárodní organizací 

IFLA a národní sféru dokumentů vytvořených NCMS ČR na základě těchto 

mezinárodních dokumentů, k nejzákladnějším dokumentům patří Metodické 

pokyny pro meziknihovní služby v České republice. Z praxe bylo také 

zjištěno, že probíraným tématem jsou poplatky za poskytnutí těchto služeb, 

hlavně v rámci MVS. Pokládá se tu otázka, zda tyto služby zpoplatnit, když 

knihovní zákon představuje tuto službu jako bezplatnou. V praxi se zatím 

objevily jen ojedinělé případy, kdy knihovna poslala fakturu jiné knihovně za 

poskytnutí MVS. V této práci se přikláním k možnému zpoplatnění těchto 

služeb, i vůči uživateli, pro opravdu oprávněné požadavky. 



 85  

 Dalším bodem obecného pojetí MS v rámci jejich technického řešení 

jsou komunikační protokoly ISO ILL a NCIP umožňující zasílání žádostí 

o dokument a zasílání zpráv o postupu výpůjčního procesu. Základní normou 

pro takovéto protokoly je mezinárodní norma ISO ILL (Meziknihovní výpůjční 

služba, ISO 10160, 10161). Na základě analýzy B. Šmilauera bylo zjištěno, 

že ani jeden komunikační protokol není v současné době již možné využívat 

k efektivnímu automatizovanému systému zpracovávání agendy MS. 

 Hlavní částí práce je čtvrtá kapitola, která prezentuje popis praktického 

uskutečňování MS v KNAV v reálném čase a jejich následné zhodnocení 

a navržení nových řešení pro budoucí vývoj. Po stručném představení 

knihovny a jejího oddělení zajišťující MS následují čtyři podkapitoly popisující 

postup OMS v jednotlivých dílčích činnostech MS, MVS, MRS a EDD, 

a MMS. Toto podrobné popsání ukázalo, že zpracovávání agendy MS je ve 

větší míře prováděno ručně. Chybí tu zautomatizované procesy, které by celý 

proces urychlily a zefektivnily. Přesto se KNAV snaží zapojit nové technické 

prvky, jako např. zavedení systému pro EDD, který urychlil proces objednání, 

vyřízení a vyúčtování požadavků na rozmnoženiny článků nebo statí. 

Kapitola týkající se využívaného systému pro EDD obsahuje v závěru několik 

návrhů na jeho vylepšení. KNAV také přešla na novější knihovnický systém 

ALEPH, který využívá i OMS pro objednávání dokumentů ze skladu a 

depozitářů KNAV a evidenci a správu výpůjček. Na základě statistických 

údajů byl podán obraz vývoje MS v průběhu posledních šesti let. Tyto údaje 

také ukázaly, že převažuje role KNAV jako dožádané knihovny. Závěr hlavní 

kapitoly podává řešení na využití zmíněného systému pro EDD v rámci 

účtování těchto služeb, a také pro získání přehlednějších statistik došlých a 

vyřízených objednávek. Dále pak navrhuje určitou změnu pro evidenci 

došlých a zpracovávaných objednávek. 

 Poslední kapitola prezentuje novou možnost objednávání přímo 

samotným koncovým uživatelem v rámci MS, a to za využití SKC a systému 

pro EDD, který by sloužil jako komunikační kanál mezi jednotlivými 

knihovnami. Koncový uživatel by se sice musel více snažit vyhledat si jím 

požadovaný dokument, ale na druhou stranu by svůj požadavek nemusel již 

zadat ústně, a do své mateřské knihovny nebo knihovny, kterou by si určil 

jako místo k převzetí, by šel až pro požadovaný dokument. 
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Příloha 1 Soupis kód ů odpov ědí 

(doporučených IFLA pro MS, podle revize IFLA z 6.4.2001) 

Číslo Zpráva 

A. Momentáln ě nedostupné - není ve fondu, zpracovává se  

1 Ve zpracování (dokument došel, ale není dosud zpracovaný). 

2 Dokument je objednaný, ale dosud nedošel. 

3 Dokument máme, ale požadovaný svazek/díl dosud nedošel. 

B. Dočasně nedostupné  

4 Žádaný dokument je vypůjčený. 

5 Dokument je ve vazbě. 

6 Dokument je rezervovaný, nyní ho nelze půjčit. 

C. Dokument není ur čen pro výp ůjčku  

7 Ztráta. 

8 Dokument se nepůjčuje (je ve fondu, ale nelze ho půjčit). 

9 Dokument ve fondu pohřešujeme, zkuste objednat později.  

10 Dokument nelze půjčit, protože je poškozen a/nebo ve špatném stavu. 

11 Ustanovení copyrightu nedovolují tento dokument reprodukovat. 

D. Nemáme  

12 Nemáme ve fondu. 

13 Požadovaný díl nemáme. 

14 Nemáme ve fondu. Lokace potenciálního dodavatele následuje. 

E. Podmínky dodání  

  - Finan ční 

15 Cena za MVS je vyšší, než maximální cena uváděná v objednávce. Objednejte znovu v případě 
souhlasu s vyšší cenou. 

16 Nutno zaplatit před vyřízením objednávky MVS. 

  - Časové  

17 Zpracovává se pro dodání. 

18 Nelze dodat v požadované době. 

  - Doru čení 

19 Chybí souhlas s dodržením copyrightu. 

20 Nelze zaslat způsobem, který žádáte. 

21 Požadujeme podpis uživatele. 

  - Zpřístupn ění 

22 Dodaný dokument lze studovat pouze prezenčně v žádající knihovně. 

23 Dodaný dokument lze studovat jen pod dohledem knihovníka a/nebo v oddělení chráněných 
fondů. 

24 Dodaný dokument se nesmí kopírovat ani jinak reprodukovat. 

F. Nezjišt ěno  

25 Podle zaslané informace nelze dokument vyhledat. Prosíme, ověřte znovu citaci. 

26 Umístění nebylo zjištěno. Bibliograficko-lokační zjištění negativní. 

G. Ostatní  

27 Jiné *) 

28 Knihovna je zavřena. 
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Příloha 2 Zprávy definované protokolem ISO ILL 

 

 Služba MVS Český výraz pro 
službu 

Vysílá  Přijímá Použití 

1 ILL Request Žádost o MVS Žadatel Žádaný Žadatel žádá žádaného o 
poskytnutí výpůjčky 

2 Forwarded Postoupená žádost 
o MVS 

Źádaný Jiný žádaný Žádaný, který nemohl výpůjčku 
poskytnut, žádá o vyřízení 
výpůjčky jiného poskytovatele  

3 Forwarded 
notification 

Oznámení o 
postoupení 

Źádaný Žadatel Oznámení žadateli, že žádost byla 
postoupena dalšímu poskytovateli, 
protože zde nemohla být splněna 

4 Shipped Zasláno 
(expedováno) 

Źádaný Žadatel Oznámení žadateli, že žádost byla 
vyřízena a žádaný dokument 
odeslán žadateli 

5 ILL answer Odpověď na žádost 
o MVS (Odpověď o 
podmínkách) 

Źádaný Žadatel Žádaný odpovídá na žádost 
žadatele, že výpůjčku lze splnit jen 
za určitých podmínek 

6 Conditional 
Reply 

Odpověď o přijetí 
podmínek 

Žadatel Žádaný Odpověď žadatele zda akceptuje 
podmínky výpůjčky 

7 Cancel Zrušení žádosti Žadatel Žádaný Žádost žadatele o zrušení žádosti  
o výpůjčku 

8 Canceled 
Reply 

Odpověď na zrušní 
žádosti 

Źádaný Žadatel Žádaný odpovídá na žádost o 
zrušení výpůjčky 

9 Received Přijato Žadatel Žádaný Žadatel oznamuje žádanému, že 
obdržel žádaný dokument 

10 Recall Odvolání (zrušení 
výpůjčky) 

Žadatel Žádaný Žádaný požaduje po žadateli, aby 
okamžitě vrátil výpůjčku 

11 Returned Vráceno zpět 
(posláno zpět) 

Žadatel Žádaný Žadatel oznamuje žádanému 
(poskytovateli), že posílá výpůjčku 
zpět 

12 Checked-in Přijato zpět Žádaný Žadatel Žádaný (poskytovatel) oznamuje 
žadateli, že přijal vrácený 
dokument (tím je výpůjčka 
ukončena) 

13 Overdue Upomínka 
(překroční lhůty) 

Žádaný Žadatel Žádaný (poskytovatel) oznamuje 
žadateli, že překročil lhůtu 
výpůjčky a žádá o navrácení 

14 Renew Žádost o 
prodloužení 
(obnovení) 

Žadatel Žádaný Žadatel žádá žádaného o 
prodloužení výpůjční lhůty 

15 Renew-Answer Odpověď na žádost 
o prodloužení 

Žádaný Žadatel Žádaný odpovídá na žádost o 
prodloužení 

16 Lost Ztraceno Žadatel Žádaný Žadatel oznamuje žádanému 
(poskytovateli), že výpůjčku ztratil 

17 Damaged Poškozeno Žadatel Žádaný Žadatel oznamuje žádanému 
(poskytovateli), že výpůjčku 
poškodil 

18 Message Zpráva Kdokoliv Kdokoliv Slouží pro předávání informací, 
pro které nelze použít jiné služby 
zde uvedené  

19 Status-Query Dotaz na status Kdokoliv Kdokoliv Dotaz na stav vyřizování výpůjčky, 
používá se zejména při neodezvě 
od žádaného 

20 Error message Chybové hlášení Kdokoliv Kdokoliv Odpověď, že vznikla chyba nebo 
odpověď na dotaz na status 

21 Expired Uplynutí času na 
odpověď 

Kdokoliv Kdokoliv Oznámení jedné strany, že 
uplynula lhůta pro reakci na 
nějakou službu MVS 
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Příloha 3 Dohoda 

D O H O D A 
pro kolektivního uživatele  

———————— ORGANIZACE ————————  
Název: ......................................................................................................  
Adresa: .....................................................................................................  
PSČ + místo: ............................................................................................  
IČ: ……………………………….DIČ:……………………………………...... 
Sigla / lokační zn.: ....................................................................................  
Telefon / fax: ............................................................................................  
E-mail: ......................................................................................................  

—————— ZODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE —————— 
pro meziknihovní služby 

Jméno a příjmení: ....................................................................................  
Telefon: ....................................................................................................  
E-mail: ......................................................................................................  

Na základě dohody s Knihovnou AV ČR, v. v. i., Národní třída 3, 115 
22 Praha 1 prohlašuji, že požadavky na meziknihovní službu 
objednané v KNAV elektronickou cestou plně podléhají pravidlům 
objednávání jako požadavky podané tradiční formou na formuláři 
opatřeném podpisem žadatele a razítkem organizace. 
Potvrzuji, že jsem se seznámil(-a) s Knihovním řádem KNAV. 
Úhrady spojené s poskytovanou službou účtujte na adresu žadatele. 
Upřesněte údaje pro fakturaci, pokud se liší od výše uvede ných údaj ů: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Případné změny v uvedených údajích neprodleně oznamte na adresu: 
Knihovna AV ČR, v. v. i., meziknihovní služby, Národní třída 3, 

115 22 Praha 1 

 ……………………….. …………………………. ………………….. 
 datum  podpis zodpovědného razítko organizace 
   zástupce podpis 
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Příloha 4 Formulá ř elektronické objednávky 

Objednávka dokumentu/kopie z KNAV (MS) 
Název knihovny  
   

Adresa knihovny  

   

PSČ  

   

Sigla  

   

E-mail  

   

Telefon  

   

Číslo objednávky  

   

Jméno koncového uživatele  

   

Datum objednání  

   

Autor  

   

Název knihy/ časopisu  

   

Název článku  

   

Ročník  

   

Rok  

   

Číslo  

   

Strany  

   

Vydavatel  

   

ISBN/ISSN  

   

Sekundární pramen  

   

Poznámka  
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Objednávka dokumentu/kopie ze zahrani čí (MMS) 
Název knihovny  
   
Adresa knihovny  
   
PSČ  
   
Sigla  
   
E-mail  
   
Telefon  
   
Číslo objednávky  
   
Jméno koncového uživatele  
   
Datum objednání  
   
Cenový limit: Mimo British Library a zámo ří  
  
Cenový limit: V četně British Library a zámo ří  
  
Autor  
   
Název knihy/ časopisu  
   
Název článku  
   
Ročník  
   
Rok  
   
Číslo  
   
Strany  
   
Vydavatel  
   
ISBN/ISSN  
   
Sekundární pramen  
   
Poznámka  
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Příloha 5 Tišt ěná žádanka 
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Příloha 6 IFLA žádanka 



 103  

Příloha 7 Ceník meziknihovních služeb KNAV  

(platný od 1. 11. 2007) 

Vnitrostátní meziknihovní služby  
uzavření DOHODY knihovny ČR zdarma 
Čtenářský průkaz - poplatek za 
zhotovení 

pražské knihovny 20,- Kč 

   
na meziknihovní služby se dále vztahují poplatky za opožděné vrácení, 
poplatky za vymáhání náhrady škody, manipulační poplatky a další dle 
Ceníku KNAV 
   
Z fondu KNAV   
Výpůjčka knihovny ČR zdarma 
Kopie   

knihovny ústavů AV 
ČR 

zdarma 1xA4 jednostranně 

knihovny ČR 2,- Kč 
knihovny ústavů AV 
ČR 

zdarma 1xA4 oboustranně 

knihovny ČR 3,- Kč 
+poštovné za odeslání kopií  dle platných tarifů 

České pošty 
   
Kopie doručované elektronickou 
cestou  
pro registrované uživatele VPK 

  

ústavy AV ČR zdarma 1 kopie (formát A4) z tištěných 
dokumentů 
 - Adobe Acrobat PDF 

ČR a SR 2,- Kč 

kopie z on-line databází pro 
registrované uživatele VPK 

  

ústavy AV ČR zdarma 1 článek (do 7 stran) 
ČR 2,- Kč / 1 str. 
ústavy AV ČR zdarma 1 článek (od 8 stran) 
ČR 15,- Kč 

ostatní poplatky pro uživatele systému VPK jsou uvedeny v Ceníku služeb 
VPK - http://www.vpk.cz 
   
z jiné mimopražské knihovny   
Výpůjčka registrovaní 

uživatelé KNAV 
fyzická osoba 

náklady stanovené 
dodávající knihovnou 
+ 35,- Kč poštovné 

Kopie registrovaní 
uživatelé KNAV 
fyzická osoba 

náklady stanovené 
dodávající knihovnou 
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Mezinárodní meziknihovní služby  
Ze zahraničí   

ústavy AV ČR 300,- Kč Výpůjčka 
ostatní registrovaní 
uživatelé 

500,- Kč 

ústavy AV ČR 600,- Kč z British Library a zámoří 
ostatní registrovaní 
uživatelé 

700,- Kč 

ústavy AV ČR 50,- Kč Kopie - za každých započatých 
5 stran ostatní registrovaní 

uživatelé 
60,- Kč 

ústavy AV ČR 350,- Kč z British Library a zámoří – kopie 
za 1 článek ostatní registrovaní 

uživatelé 
450,- Kč 

   
Pro zahraničí   

Slovensko 1 IFLA Voucher / 8 
EUR 

Evropa 1 IFLA Voucher / 10 
EUR 

Výpůjčka 

zámoří 2 IFLA Voucher / 16 
EUR 

Kopie 1xA4 Slovensko 2,- Kč 
Evropa 1 IFLA Voucher / 8 

EUR 
Kopie 1-10 stran 

zámoří 2 IFLA Voucher / 16 
EUR 

kopie za každých dalších 
započatých 10 stran 

Evropa / zámoří 0,5 IFLA Voucher / 4 
EUR 

+poštovné za odeslání 
dokumentů 

 dle platných tarifů 
České pošty 

   
Kopie doručované elektronickou 
cestou 
- pro registrované uživatele VPK 

  

Slovensko 2,- Kč 1 kopie (formát A4) z tištěných 
dokumentů 
 - Adobe Acrobat PDF 

pro zahraničí 0,20 EUR 
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Evidence výp ůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým 

podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

V Praze, 5.12. 2007. 

      Monika Friedmanová 

 

Jméno Katedra / Pracovišt ě Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


