
 

 

 

28. akviziční seminář se konal 10. – 11. 10. 2019 po roční pauze opět v Havlíčkově Brodě. Přednášky 

proběhly dle uvedeného programu.  

Na úvod pozvala paní Markéta  Hejkalová  všechny přítomné na Podzimní knižní veletrh. 

 

1/ Kateřina Polomská, Kateřina Weissová z Knihovny AV ČR – DDA jako další způsob akvizice 

literatury v Knihovně AV ČR 

V roce 2018 začali kupovat e-knihy na základě Demand Driven Acquisition od Proquestu. Jedná se o 

moderovanou akvizici, je nutné schvalování požadovaných knih. Záznamy jsou ve VuFindu. 

75 % nabídky je v angličtině. Na svůj obor dostali záznamy 1401 titulů, které převedli do VuFindu. 

Knihovna musela vložit finanční částku předem (základ je  100 dolarů). E-knihy je možné i půjčovat, 

nabídka vydavatelů je ale omezená, půjčování  pro ně není výhodné. 

Knihovna AV ČR tento způsob nákupu nepropagovala, zakoupila 138 titulů. 

V budoucnu chystá propagaci, hodlají v DDA pokračovat. Procesu schvalování se věnovalo více lidí. 

2/ Michael Fiala, Městská knihovna v Praze – Akviziční výjezdy MKP do zahraničí 

Pan Fiala se věnuje v MK hlavně komiksům a cizojazyčné literatuře. V posledních dvou letech 

navštívil čtyři veletrhy.  MK má  celkový rozpočet  16 – 20 miliónů korun, na knihy 700 000. V roce 

2018 přibylo 100 000 nových knihovních jednotek.  

Cizojazyčnou literaturu tvoří převážně beletrie, naučná a dětská literatura, hudební  nosiče. 

Jedná se ponejvíce o knihy v angličtině. Část knih získávají pomocí darů (čtenář čtenářům – přepravky 

knih), nákupu, grantů, povinných výtisků. 

Organizují akviziční výjezdy na knižní veletrhy, navštěvují přednášky, jiné knihovny. 

Pan Fiala navštívil v březnu 2018 Bologna Children´s Book Fair – zaměřen na děti. Jednalo se o 

prodejní i výstavní veletrh, účastnila se řada českých nakladatelů, v roce 2018 byla hlavním hostem 

Čína – proběhl  konkurs ilustrátorů. 

Druhým veletrhem byl polský veletrh v Krakově v říjnu 2018 (největší knižní veletrh v Polsku). 

Čestným hostem bylo Švédsko. V Polsku se těší česká literatura velké popularitě, autora přednášky 

zaujal salón komiksů. 

Třetí v pořadí byl Lipský veletrh v březnu 2019, kde byla čestným hostem Česká republika, zúčastnilo 

se 2600 vystavovatelů v šesti halách. 

Posledním byl veletrh ve Frankfurtu – největší  knižní veletrh na světě, čestným hostem byla Gruzie. 

Autor napsal článek do Respektu – Books are not dead 

(https://www.respekt.cz/tydenik/2018/44/dopis-z-frankfurtu) 

3/ Michaela Hanousková, Masarykova univerzita – Akvizice publikací pro uživatele se zrakovým 

postižením 

Jejich knihovna je veřejná odborná knihovna, určena je i pro zrakově postižené a pro lidi s jinou 

motorikou rukou. Poskytují e-kopie – musí se jednat o plně přístupné zdroje. Sami vyrábějí, 

digitalizují a tisknou hmatové tisky. Pro sluchově postižené vyrábějí hybridní knihy. V knihovně 

https://www.respekt.cz/tydenik/2018/44/dopis-z-frankfurtu


pracují lidé na 4,5 úvazku + 16 externích spolupracovníků. Studenti a zaměstnanci MU mají vše 

zdarma, externisté mají služby zpoplatněny. 

4/ Vladimíra Perlová, Mendelova univerzita v Brně – Nákup knih na MENDELU veřejnou zakázkou – 

přehled od roku 2016 

Nesoutěží všechny knihy, přímo nakupují  od malých vydavatelů. Soutěží hlavně knihy z projektů. Dle 

paní Perlové je nejlépe kombinovat výběrové řízení a přímý nákup. (Zazněl dotaz od p. Hemoly:  

„Proč to děláte?!“) 

5/ Antonín Pokorný, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci – Textová analýza záznamů 

kvalifikačních prací 

P. Pokorný chtěl zjistit na základě textové analýzy záznamů kvalifikačních prací, jaká témata, obory 

jsou nejvíce zmiňované a podle toho nakupovat nové knihy (jako slabé místo se mu jevilo kriterium, 

podle čeho vybírat nové knihy). Nebyl spokojený se spoluprací s lidmi z fakult – někdo prý reaguje, 

někdo ne, není prý spoleh na lidi.  

S kolegy se zaměřil na záznamy uložené ve STAGu. Analyzovali anotace, obsah a seznam doporučené 

literatury. Ručně stahovali – klikačka. Potom se pustili do analýzy – použili software R. 

Zjistili tři nejčastěji používané termíny. Nevyskytly se tam žádné zahraniční publikace, koupili knihy 

v čínštině. Ještě nevědí, jestli to funguje, chtěl by zapracovat na prezentaci výsledků (kolegy musí 

nutit). 

6/ Tomáš Kubíček, Moravská zemská knihovna v Brně – Projekt Cizojazyčná literatura jako základ 

systematického doplňování knihovních fondů 

P. Kubíček chválil projekt Česká knihovna, kde knihy do nabídky pro knihovny vybírá komise 

literárních odborníků. Vize: postupovat tak i při zahraniční literatře. Doposud se metodice nákupu 

zahraniční literatury nevěnoval žádný akviziční seminář. Cílem by bylo upevňovat jazykové 

kompetence dětí, mládeže, nakupovat učebnice a jazykové příručky, bilingvní beletrii, cizojazyčnou 

beletrii, zjednodušenou četbu. 

Výsledkem je projekt Cizojazyčná literatura. 

 

7/Hedvika Mojžíšová, Fortuna Libri Publishing s. r. o. – Fortuna Libri – nakladatelství, které knihám 

rozumí 

Libri – založeno v r. 1992, ročně vydává 45 titulů, 3D knihy s virtuální realitou, praktické příručky, 

supertělo, herbáře, stromový herbář, beletrii, populárně naučnou literaturu, léčbu kočkou. 

Překladová tvorbá, česká tvorba  - knihovnám dávají 40% slevu. www.fortunalibri.cz 

8/ Jozef Gross, SLOVART – G. T. G. – Význam a udržatel´nosť  tradičnej distribúcie literatúry 

v súčasnosti 

Roční náklady na vydávání nových knih v Evropě jsou 22 – 24 miliard Euro. 

Nejvíce se na knihy vydá v BRD –   5 mil Eur, nejvíce knih vydává Velká Británie. V přepočtu na počet 

obyvatel nejvíce Estonsko a Island. 

E-knihy činí 4 – 5 procent z celkového trhnu, jejich podíl se nezvyšuje. Sedm z deseti vydavatelů sídlí 

v Evropě (Springer, Penguin, Taylor and Francis), mají 150 000 zaměstnanců. 

9/ Marek Konečný, Munipress – Představení nakladatelství Masarykovy univerzity, struktura 

produkce, digitální čítárna Munispace, novinky 

http://www.fortunalibri.cz/


Munipress založen v r. 2007, zaměřuje se na populárně naučnou, překladovou literaturu. 

Ročně přidělují 300 – 400 ISBN, vydávají ve 100 – 300 kusech. Vydávají publikace prodejné, 

neprodejné a v e-podobě jako open space dokument. 

Produkci do roku 1938 digitalizují – Zlatý fond. 

MU vydala doposud 12 000 knih, vydává i časopisy. Do budoucna chystá dva projekty – prodat knihy 

z projektů a zpřístupnit data z Munispacu. Spolupracují s MZK. 

Uvedl několik novinek, některé z nich už  máme ve fondu UKN (Informační bezpečnost žáků 

základních škol, Gen – o dějičnosti v našich osudech). 

10/ Martin Lipert, Team library – Akviziční portál Team library 

stěžoval si, že jej nikdo nevyužívá, přispívá tam 7 dodavatelů – 111 251 knih 

Akvizitér – strategická vyšší pozice v knihovně, managerská pozice, finální odpovědnost, dodržování 

strategie instituce resp. složení fondu, má nezastupitelnou roli, ví, na co kdo čeká, může urgovat 

katalogizaci. 

Propaguje akviziční portál – chce ušetřit akvizitérům čas. 

11/ Jiří Šilha, Tritius Solutions as. s. – Akviziční modul Cenťák 

Dodávají software, sjednocují se e-shopy, využívání velmi slabé. 

Druhý den – v pátek 11.10. jsem  navštívila Podzimní knižní veletrh. Zúčastnilo se 170 vystavovatelů 

a hlavním mottem veletrhu byly Zločiny a tresty – viny a odpuštění v historii a v mezilidských vztazích, 

detektivní literatura. 

Prezentace ze semináře nebyla do doby, kdy jsem psala cestovní zprávu, k dispozici.  

 

 

 

Zapsala: Naďa Haščáková                                               

 


