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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Naděžda Haščáková 
Akce:   25. celostátní akviziční seminář , 25. Podzimní knižní veletrh 

Datum konání:  8. – 9. října 2015 
Místo konání:  Havlíčkův Brod 

 
1)   Aleš Brožek : 24 akvizičních seminářů – 24 inspirujících setkání  

      2)    Monika Lobodášová: Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre 
Vznik knihovny v r. 1923, 213 808 knižních jednotek, 3 budovy, 39 zaměstnanců,  

             11 tisíc lidí ročně, návštěvnost má klesající tendence. 
             Finance poskytuje nitranský samosprávný kraj – 600 tisíc Euro, na nákup literatury 
             25 716 E + z grantových systémů 12 000 E. 
             Nákup na internetových obchodech, ve vydavatelstvích, v kamenných obchodech. 
             Dary poskytují instituce i soukromé osoby. 
             Na knihy neprovádějí výběrová řízení.  
      3)   Vlasta Havrdová: Knižní veletrhy a akvizice v SVK Hradec Králové 

SVK HK – krajská knihovna – přes 1 milión exemplářů, 9 700 uživatelů, klesá jejich 
počet – za tři roky o sedm procent. 
Knihy nakupují na výstavách technického typu (Brno, Praha, AMPER 2016 Brno, BEN), 
burzách učebnic.  
Studenti preferují tištěnou formu (provedli průzkum). 

      4)   Renáta Tetřevová: Zámek plný knih – veletrh odborné literatury 
             5. ročník – 20. 11. 2015 – zámek Pardubice – nabídka historických a archeologických 
             Titulů. 
      5)   Marcela Hladíková: Zkušenosti s e-knihami Flexibooks ve Vědecké knihovně UJEP 
            Knihovna UJEP vznikla v r. 2013 sloučením pěti knihoven, fond tvoří 320 tisíc svazků, 
            roční přírůstek je 12 tisíc svazků, 20 zaměstnanců. 
            Mají e-knihy z OP VaVpI (anglické), v češtině e-knihy z vydavatelství Karolinum, 
            šest e-knih od e-Readingu – nenaplnilo jejich očekávání, e-books od EBSCa. 
            Flexibooks – zaujal je pan Chadima z Fraus Media, nabídl asi 3950 titulů (odborné 
            a populárně naučné tituly). UJEP vyčlenila 50 tisíc korun na jeden rok – z této částky  
            se peníze za každou výpůjčku odečítají. Nejdražší výpůjčka byla za 180 korun (možno i 
            za 400). 
            V červnu 2015 začali půjčovat e-knihy. Bylo nutné propojit ARL s Flexibooks, knihy v    
            katalogu se tak průběžně aktualizují. Délka výpůjčky je 31 dní, možné maximálně 3  
            výpůjčky/čtenář. 
            Studenti mohou stáhnout e-knihu do PC pod Windows, když chtějí číst na svém  
            zařízení, nutno nainstalovat softwarovou čtečku.  
            Výpůjčka probíhá tak, že si čtenář  v katalogu najde  e-knihu – klikne na půjčit –  
            přihlásí se (jestliže je již zaregistrovaný) – na jeho e-mail přijde informace o    
           dokončení e-výpůjčky s číslem pouzkazu, vloží číslo poukazu. 
     6)   Daniela Nová: Akvizice elektronických knih formou e-výpůjček (EBL = E-Book Library) 
           na ČVUT (první v republice) 
           Služby v oblasti akvizice: - tradiční akviziční proces – nákup tištěných knih, EIZ,                     
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  novinky v technických oborech 
- netradiční akviziční nástroje – prodejní výstava tištěných zahraničních knih 
- prodejní výstava elektronických knih PDA (bez zásahu knihovníka) 
- akvizice jako služba – propojuje se akvizice a služby 
EBL – kolekce e-knih z oborů ČVUT, e-knihy je možné si po prohlédnutí vypůjčit na            
jeden nebo sedm dnů. Uživatelé ČVUT mají výpůjčky zdarma - jsou hrazeny z rozpočtu 
knihovny,  je možné si prohlížet libovolnou e-knihu z nabídky po dobu pěti minut. Poté je 
nutné prohlížení ukončit, nebo si e-knihu vypůjčit. Lze ji číst on-line, stáhnout do počítače, 
elektronické čtečky, mobilu atp.  Služba je omezena rozsahem IP adres, mimo síť ČVUT je 
nedostupná. EBL nemá podporu vzdáleného přístupu přes shibboleth (prý malý zájem). 
Nevýhodou je neexistence českého manuálu – poraď si sám. Nejtěžší bylo nastavit 
parametry – museli vyřešit knihovníci s administrátorem. Mají více akvizitérů z různých 
oborů, výpůjčky nemoderují, tzn. uživatel má vše ve své režii. Limit na jednu výpůjčku je  
deset Euro, na ČVUT zkušebně stanovili finanční limit 2000 E, po nějaké době přijde 
jednorázová faktura. 
Pro propagaci posloužilo instruktážní video se stručným návodem, jak postupovat. 
Uživatel nevidí, kolik výpůjčka stojí, pouze vidí poznámku “available”. 
Jestliže je e-kniha vypůjčena třikrát, doporučuje se ji zakoupit. 
7) Libuše Machačová: Vliv nových katalogizačních pravidel RDA na linku zpracování ve 
VKOL 
Mají přírůstek 31 326 jednotek – knihy, grafika, e-zdroje, hudebniny aj. – vysoké číslo je 
způsobeno povinným výtiskem ve více exemplářích, nákupem získávají 1620 knihovních 
jednotek. S pravidly RDA větší problém nebyl. 
8) Hanuš Hemola: Typové pozice akvizitérů v národních soustavách povolání a kvalifikací 
V katalogu povolání jsou doplňovány kompetence knihovníků. 
V akvizici nyní pracují na stupni 4 – knihovník akvizitér. 
Čeká je doplnění kompetencí i u vyšších stupňů – samostatný knihovník akvizitér a  
knihovník specialista akvizitér. 
Prozatím dostupné: http://www.nsp.cz 
Typové pozice by měly být srovnatelné ve světovém kontextu. Akvizitér se podílí i na 
službách, zvláště při e-knihách. Chystá se revize typových pozic a standardů, jsou tam staré 
normy. Zatím se pracuje na návrhu.  
www.narodnikvalifikace.cz 
9) Hana Mikulíková: konference Akvizice a nabídkový seznam vyřazených neperiodických 
publikací 
Nabídky vyřazených publikací posílat do konference Akvizice nejlépe v Excelu nebo Wordu, 
nikdy ne v PDF (nutná editovatelná forma). 
Konference Akvizice vznikla v r. 2012, má 439 účastníků, 25 % tvoří vysokoškolské knihovny. 
10) Ivo Brožek: Retrospektivní doplňování ze seznamů vyřazených knih (zkušenosti 
odborné knihovny) Pan Brožek nepřítomen, příspěvek přečten – mnohdy se doplňují 
nepotřebné knihy. 
11) Tomáš Loukota: Knižní velkoobchod OPA – 25 let s Vámi 
Knižní velkoobchod vznikl v r. 1990 – první soukromý knižní velkoobchod zaměřený na 
knihovny, snaha o co nejširší sortiment. 

http://www.nsp.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
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12/ Šéfredaktor Literárních novin – vycházejí od r. 1927 – měsíčník, jsou hluboce ztrátové, 
mají náklad 10 – 12 tisíc výtisků. www.literarky.cz. Součástí je BIBLIO. Doporučeno 
předplatné. 
 
9.10.1015 
 
25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 
Nejstarší český knižní veletrh, hlavním  smyslem je kontakt mezi knihkupci a nakladateli. 
Součástí veletrhu byla autorská čtení spojená s podpisovými akcemi. Veletrhu se účastnilo 
170 vystavovatelů.  
 
Několik fotek: http://bit.ly/1OpqJ2o 

http://www.literarky.cz/
http://bit.ly/1OpqJ2o

