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Elektronické verze regionálních periodik v SVK HK

Lucie Jirků

Stejně jako jiné knihovny i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) musí reagovat na narůstající 

produkci elektronických dokumentů na knižním trhu. Byť největší část fondu knihovny stále tvoří tištěné dokumenty 

a elektronický povinný výtisk není uzákoněn, přibývá ve fondu SVK HK stále více dokumentů elektronických, 

především neplacených, které často knihovně nabízejí sami vydavatelé. Běžně vychází jak tištěná, tak i 

elektronická verze periodika, ale vydavatelé stále častěji ukončují z ekonomických důvodů vydávání periodik

v tištěné formě a dále pokračují pouze elektronicky. SVK HK kromě toho, že poskytuje uživatelům přístup 

k licencovaným elektronickým zdrojům a placeným elektronickým zdrojům na fyzických nosičích, se snaží 

v posledních letech systematicky zpracovávat i neplacené elektronické zdroje bez nosičů, a to především 

monografie a periodika s regionálním zaměřením. Pro obohacení záznamů o přístup k elektronické verzi 

dokumentu využíváme odkazů v poli 856 (v MARC21), ale stává se, že se linky na původní umístění stanou 

časem nefunkčními. Pravidelnou kontrolou a opravami zajišťujeme aktuálnost těchto odkazů, ale jistějším 

způsobem, jak uživatelům umožnit trvalý přístup k těmto dokumentům, je zpřístupňování přímo z úložiště

knihovny.

Abychom mohli vybraná elektronická periodika a monografie ukládat na naše úložiště, zpracovávat a 

zpřístupňovat je v souladu s autorským zákonem (včetně zpřístupnění uživatelům nikoli jen v budově knihovny na 

vymezených stanicích, ale odkudkoli přes internet), rozhodli jsme se u vybraných titulů jít cestou uzavírání smluv.

S vydavateli uzavíráme smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů a s autory licenční smlouvu 

o podmínkách užití díla. Vzorové smlouvy vznikly úpravou obdobných smluv Národní lékařské knihovny, resp. 

Národní knihovny ČR, jsou ke stažení na webu SVK HK[1] a autoři a vydavatelé mají možnost se na nás v případě 

zájmu obrátit. Sami od roku 2013 cíleně oslovujeme vydavatele regionálních periodik, která jsou dostupná 

v elektronické formě (buď jde o elektronickou verzi tištěného periodika, nebo přímo o elektronické periodikum). V 

první fázi jsme v Královéhradeckém kraji oslovili se žádostí o uzavření smlouvy vydavatele místních zpravodajů 

(obecní a městské úřady) a některé další instituce, např. muzea. Až na pár výjimek, kdy vydavatelé vystavují 

periodika na vlastním webu a o uložení a zpřístupnění přes SVK HK nemají zájem, se nám podařilo s vydavateli 

navázat spolupráci. V současné době máme uzavřeno 37 smluv s regionálními vydavateli a další jsou v jednání.

Z hlediska zpracování získaných dokumentů bylo potřeba učinit podstatné rozhodnutí, jakým způsobem budeme 

periodika či monografie v elektronické formě katalogizovat. Po zvážení možností, výhod a nevýhod obou možných 

způsobů jsme se nakonec rozhodli pro metodu jednoho záznamu. Vlastní záznamy pro elektronický zdroj máme 

jen pro elektronické dokumenty bez tištěné verze, v případě elektronických verzí tištěného dokumentu pak 

doplňujeme o příslušná pole záznam tištěného periodika či monografie. Tento způsob katalogizace je rychlejší a 

v OPACu pro uživatele přehlednější (ten zpravidla hledá titul bez ohledu na formu).

Zpřístupnění těchto dokumentů uživatelům v současné době řešíme pomocí modulu ADAM v knihovním systému 

Aleph, i když do budoucna plánujeme tyto dokumenty umístit do Digitální knihovny SVK HK,[2] abychom mohli 

uživatelům nabídnout všechny monografie a periodika v elektronické formě z našeho fondu na jednom místě (bez 

ohledu na to, zda jde o elektronickou verzi tištěného dokumentu, tzv. „born digital“ dokument, nebo dokument, 

který vznikl digitalizací tištěné předlohy). Modul ADAM je velmi dobře využitelný pro zpřístupnění monografií,

naskenovaných obsahů či pro potřeby elektronického dodávání dokumentů, ale pro zpřístupnění periodik není 

ideální. Nelze vytvořit strukturu periodika, dokumenty se ukládají a zobrazují v záznamu v OPACu v pořadí,

v jakém byly vloženy, takže jsme přistoupili k náhradnímu řešení. Periodika ukládáme na webový server a jako 

objekty jsou k záznamu připojeny místo vlastních dokumentů jen URL adresy složek s jednotlivými ročníky daného



periodika. Pro interní potřeby (v OPACu se nezobrazí) pak přímo k záznamu ukládáme i naskenované uzavřené 

smlouvy či průvodní maily či dopisy. Ty tituly, u kterých nemáme smluvně ošetřenu možnost zpřístupnění ven, 

a na které se ale vztahuje autorskoprávní ochrana, zpřístupňujeme pouze v budově SVK HK na vymezených 

počítačích.

Uživatel se k požadovanému elektronickému dokumentu dostane přes záznam v OPACu SVK HK.[3] Na umístění 

elektronických dokumentů, přidaných k záznamu v modulu ADAM, se pro zobrazení v OPACu tvoří vlastní odkazy 

(tedy ne v poli 856 MARC21; uživatel je vidí jen ve standardním zobrazení záznamu). Po kliknutí na odkaz 

s vybraným ročníkem se pak uživatel v novém okně může pohybovat ve struktuře periodika níže na jednotlivá 

čísla v ročníku nebo výše až na úroveň titulu. Pokud má zájem vyhledat v katalogu všechna periodika 

v elektronické formě, může ve vyhledávání zadat klíčové slovo „Elektronické časopisy“. Ve výsledku dostane výpis 

všech titulů periodik z fondu SVK HK, které knihovna zpřístupňuje v elektronické formě (elektronická periodika a 

elektronické verze tištěných periodik nebo digitalizované kopie tištěných periodik, a to jak tituly zpřístupňované 

ven, tak i ty přístupné jen na vymezených stanicích v budově).

Obr.: Periodikum s odkazy na plné texty a jeho zobrazení v OPACu SVK HK

[1] http://www.svkhk.cz/Pro-vydavatele.aspx
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