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Meziknihovní výpůjční služba v Městské knihovně Trutnov 

Jitka Káchová 

            Meziknihovní výpůjční služby patří mezi standardní služby knihoven. Po zavedení automatizovaných knihovnických 
systémů se způsob provádění těchto služeb radikálně změnil. Mnoho z nás ještě pamatuje papírové žádanky, které se 
vyplnily, odeslaly a pak nastala dlouhá doba čekání, zda někde někdo požadavek vyřídí, či nikoliv. Díky moderním 
informačním technologiím, které nám umožňují prohledávat souborné katalogy i katalogy jednotlivých knihoven a následné 
objednání dokumentu, se doba vyřízení požadavku oproti klasickým papírovým žádankám podstatně zkrátila. Dnes se 
zpravidla dostává požadovaný dokument ke čtenáři nejdéle do jednoho týdne. 
            Knihovny v meziknihovních službách vystupují buď aktivně (žádající knihovna) či pasivně (požádaná knihovna). 
Individuální čtenář je v těchto službách vždy zastoupen knihovnou. Žádající knihovna je garantem toho, že se kniha vrátí v 
určeném termínu a v pořádku půjčující knihovně. Půjčující knihovna určuje délku výpůjční doby a podmínky zapůjčení 
dokumentu (např. požadavek, aby kniha byla v žádající knihovně půjčována pouze prezenčně, prodlužování apod.). 
            Pro svého uživatele může knihovna žádat zapůjčení dokumentu (MVS) či kopii jeho části (MRS). Můžeme využít i 
službu elektronického dodávání dokumentů (EDD), kterou nabízí některé knihovny (např. SVK HK). Zde je však nutné jednak 
dodržet stanovená pravidla poskytování těchto služeb, jednak upozornit uživatele na dané finanční podmínky. Po změně 
těchto podmínek na počátku roku 2009 přestal být bohužel tento rychlý způsob dodávání dokumentů v naší knihovně klienty 
požadován. Mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS) zajišťuje pro veřejné knihovny Národní knihovna ČR v Praze. 
            Ve svém článku bych se s Vámi chtěla podělit hlavně o své zkušenosti s vyhledáváním požadovaných dokumentů. 
Vyhledávání tvoří podle mne nejdůležitější část práce knihovníka, který požadavek vyřizuje. Počítačové sítě nám umožňují 
zjistit nejen vlastníka dokumentu, ale i to, zda je dokument možno zapůjčit, vytvořit rezervaci, zhotovit kopii atd. Při své práci 
využívám několik základních zdrojů. 
  
Souborné katalogy 
  
            Souborný katalog SKAT ( www.skat.cz) sdružuje knihovny využívající knihovní systém Clavius. Tyto knihovny mají ke 
SKATu přístup přímo ze svých on-line katalogů. Poměrně rychle můžeme zjistit informace o knihovně i informace o dokumentu 
a jeho dostupnosti. Pokud máme modul MVS, můžeme z něj jednoduchým vyplněním formuláře zaslat požadavek přímo určité 
knihovně. 
Výhody: 
- rychlý přístup k informacím o dostupnosti i o knihovně, 
- dokumenty, které jsou ve velkých knihovnách vypůjčené, bývají někdy    v menších knihovnách k dispozici. 
Nevýhody:  
- katalog zahrnuje pouze naučnou literaturu, 
- poměrně velké množství odbornějších titulů ve fondech zapojených knihoven chybí. 
  
            Do Souborného katalogu ČR ( www.caslin.cz) zasílají své záznamy monografií i seriálů jak veřejné, tak 
specializované knihovny. Několika jednoduchými kroky můžeme získat informace o jednotlivých knihovnách i dokumentech, 
kliknutím na lokální záznam se propojíme přímo s katalogem určité knihovny. Pokud požádáme o přidělení hesla, je možné 
vyplněním jednoduchého formuláře přímo z prostředí SK ČR dokument v určité knihovně objednat. Další užitečnou službou, 
kterou SK ČR nabízí, je přehled požadavků MVS v SK ČR. Po zadání sigly se nám objeví chronologicky řazený seznam všech 
publikací, které jsme v prostředí Souborného katalogu ČR objednali, s datem a siglou požádané knihovny. 
Výhody: 
- do katalogu jsou zahrnuty veškeré typy literatury i seriály, 
- několika jednoduchými kroky můžeme zjistit dostupnost dokumentu v jednotlivých knihovnách a objednat si ho přímo z 
prostředí SK ČR, 
- je evidován přehled všech požadavků MVS zadaných v prostředí SK ČR, 



- některé záznamy mají připojený obsah publikace, 
- některé záznamy jsou propojeny na plný text dokumentu pomocí služeb SFX. 
 Nevýhody:  
- do projektu je zapojena pouze část knihoven, chybí zejména fondy úzce specializovaných odborných knihoven. 
  
            Některé další souborné katalogy: 
Souborný katalog UK              http://ckis.cuni.cz 
Souborný katalog MUNI        http://aleph.muni.cz 
Souborný katalog ČVUT         http://platan.vc.cvut.cz/knihovna/katalog.phtml.cz 
Souborný katalog VŠE            http://library.vse.cz/ 
  
Portály 
  
            Na rozdíl od souborných katalogů, do kterých musí být jednotlivé záznamy vloženy, prohledávají portály aktuálně on-
line katalogy jednotlivých knihoven. Nejpoužívanějším portálem u nás je jednoznačně JIB – Jednotná informační brána 
( www.jib.cz). Umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům, včetně plných textů dokumentů 
prostřednictvím služby SFX. Zahrnuje ve svých zdrojích portály, katalogy i plnotextové databáze. 
            Můžeme hledat i v několika oborových bránách:  
Knihovnictví a informační věda (KIV) 
Musica (MUS) 
Umění a architektura (ART) 
Technika (TECH) 
            Portál má nastaveny předvybrané sady tuzemských i zahraničních zdrojů v snadném i profi hledání. Pokud se 
bezplatně zaregistrujeme, můžeme si jednoduše podle nápovědy 
( http://info.jib.cz) vytvořit vlastní skupiny zdrojů tak, jak to nejvíce vyhovuje našim potřebám. Zároveň zaregistrovaný uživatel 
může využívat soubor služeb Můj prostor (ukládání konkrétních záznamů, uložení dotazů, ukládání elektronických časopisů 
z dostupného seznamu atp.). 
  
            Další zajímavé portály: 
STM (Science Technology Medicine)                          www.portalstm.cz 
Econlib – ekonomické obory                                                  www.econlib.cz 
Agronavigátor – zemědělství, lesnictví, potravinářství    http://www.agronavigator.cz 
MedPort – lékařství                                                                http://www.medport.ipvz.cz/ 
Česká zoologická bibliotéka                                                   www.biblioteka.cz 
Meziknihovní výpůjční systém (Karviná)                                  www.mvs.cz 
  
Vyhledávání článků a statí  
  
            Pokud chceme vyhledat články či stati pojednávající o určitém tématu, nabízí se nám hned několik zdrojů. Uvádím ty, 
které využívám nejčastěji: 
- SKAT – Souborný katalog článků, 
- SK ČR – databáze ANL, 
- jednotlivé odborné knihovny ústavů AV ČR, 
- Národní pedagogická knihovna, 
- Kramerius (starší vydání novin a časopisů), 
- JIB – zde je vystaven i seznam e-časopisů, 
- elektronická čísla časopisů, 
- digitalizovaný archiv časopisů ÚČL AV ČR, 
- přímým vyhledáváním na internetu (www.google.cz, www.seznam.cz) lze v některých případech najít plný text článku.   
Pro vstup do některých databází musíme mít vytvořeno konto (např. Anopress, VPK periodika), někdy je volně dostupná 
pouze část článků. 
Pokud máme přesné bibliografické údaje a hledáme pouze vlastníka zdrojového dokumentu, obracíme se přímo na jednotlivé 
knihovny či vyhledáme vlastnictví seriálu či sborníku v některém ze souborných katalogů a konkrétní knihovny požádáme o 
zhotovení kopie. 
  
Plné texty 
  
            Pomocí internetu jsou dnes zpřístupněny i plné texty dokumentů. Uvádím některé adresy, na kterých můžeme plné 



znění knih najít: 
Česká čítanka                      http://texty.citanka.cz/ 
Palmknihy                                    www.palmknihy.cz 
Česká elektronická knihovna       www.ceska-poezie.cz/cek/  
Městská knihovna Praha               www.mlp.cz (www.mlp.cz/pohadky ,www.mlp.cz/holmes,    www.mlp.cz/bozenanemcova, 
www.mlp.cz/karelcapek) 
Kramerius                                     www.kramerius.nkp.cz 
Plné texty vysokoškolských učebnic lze vyhledat v některých vysokoškolských knihovnách – např. Jihočeská univerzita, UK – 
po přihlášení, Slezská univerzita Opava, UTB Zlín apod. 
  
Kde ještě hledat, když všechno selže: 
  
            Pokud se nám nepodaří požadovaný dokument přes veškerou snahu najít, můžeme zkusit ještě několik možností: 
-         http://books.google.com/ 
-         www.google.cz 
-         www.seznam.cz 
            Přímé vyhledávání na internetu nám může pomoci získat o požadovaném dokumentu další informace (ISBN, vydání 
knihy se teprve připravuje, název je odlišný od názvu, který čtenář uvedl apod.), které vedou k uspokojení požadavku 
uživatele. 
            Pokud se jedná o dokument úzce specializovaný, pomohou nám on-line katalogy odborných knihoven, jejichž fondy 
nejsou zahrnuty v žádném z výše uvedených zdrojů (např. Knihovna policejní akademie, knihovny jednotlivých ministerstev, 
knihovny některých výzkumných ústavů apod.). 
  
            Je velice pravděpodobné, že počet požadavků na MVS bude ve veřejných knihovnách v budoucnu narůstat. To bude 
dáno omezováním finančních prostředků pro knihovny, stále se zvyšujícími požadavky na vzdělávání dospělých, pracujících 
v jednotlivých oborech, a dalšími faktory. Tím se budou také zvyšovat nároky na pracovníky, kteří tyto služby v knihovnách 
zajišťují. Informace pro svoji práci můžeme získávat jednak z knihovnického tisku, jednak na řadě školení, která pořádají 
jednotlivé knihovny a Národní knihovna ČR. Za sebe mohu říci (a ostatní, kteří MVS poskytují, se mnou budou jistě souhlasit), 
že zvláště pokud jde o některé opravdu odborné požadavky, je tato práce časově náročná, velmi zajímavá, zábavná, 
napínavá, ba přímo detektivní. A dnes, kdy je řada ostatních knihovnických procesů automatizovaná, může přinést i 
uspokojení z odborné práce. 
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