
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 18. 6. 2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 2

Sekce: Z knihovnických organizací

Název článku: Sekce pro služby SDRUK - platforma pro výměnu zkušeností

Autor: Ivo Kareš

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150225

Sekce pro služby SDRUK - platforma pro výměnu zkušeností

Ivo Kareš

Sekce SDRUK pro služby byla založena v únoru 2013 jako nejmladší ze sekcí tohoto sdružení. Záměrem bylo 

vytvoření prostoru k výměně zkušeností při řešení problémů, se kterými se setkávají pracovníci služeb většiny 

knihoven, podchycení témat a situací, které jsou živé a aktuální. V tomto směru se ovšem nemohlo jednat o 

novou, originální myšlenku, naopak, nově vzniklá sekce ve své činnosti navazuje na dlouhodobou práci Komise 

pro služby při NK ČR.

Výběr z uvažovaných problémových okruhů: 

• nepřizpůsobiví občané: možnosti vykázání z objektů, omezení přístupu ke službám, využití ochranky, 

spolupráce s policií…

• přístup k internetu v knihovnách: omezení přístupu k některým stránkám či službám, děti a internet, wifi v 

knihovnách…

• autorský zákon v praxi knihoven

• elektronické dodávání dokumentů

• meziknihovní výpůjční služba

• registrace čtenářů: ochrana osobních údajů, osobní doklady, přístup k cizincům, online registrace a 

elektronický podpis, možnosti sdílení registrace a služeb s jinými knihovnami či institucemi

• e-knihy

• vymáhání pohledávek

• platební systémy: online platby, platební karty, uživatelská konta, virtuální peněženky, mobilní platby…

• správa a ochrana knihovního fondu: systémy zabezpečení, zkušenosti s RFID, samoobslužné výpůjčky, 

návratové boxy, volné výběry a elektronické katalogy…

• zpřístupnění knihovních služeb handicapovaným uživatelům

Ustavující jednání sekce se konalo 12. 11. 2013 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (24 

účastníků z 21 knihoven a institucí).

Činnost sekce v roce 2014 se nesla ve znamení meziknihovních výpůjčních služeb. Na základě pověření 

31. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR byla na půdě sekce zahájena jednání o možnostech optimalizace 

systému MVS.

Diskuse nebyla omezena pouze na Sekci pro služby SDRUK, k jednání byli přizváni zástupci městských, 

vysokoškolských, akademických, muzejních a galerijních knihoven. Rozšířené jednání Sekce pro služby proběhlo 

15. dubna 2014 v Praze.

Na základě závěrů z tohoto setkání byl v Národní knihovně ČR zpracován návrh úprav Metodického pokynu pro 

poskytování meziknihovních služeb v České republice a diskuse nad ním byla hlavním bodem podzimního jednání 

sekce, které se uskutečnilo 6. listopadu 2014 v Praze. Dalšími body jednání byly informace o možnostech využití 

Virtuální polytechnické knihovny pro MVS včetně propojení se Souborným katalogem ČR.

Další část listopadového jednání sekce byla věnována problematice půjčování e-knih v českých knihovnách: byly 

prezentovány služby a platformy, které v současné době půjčování e-knih umožňují, včetně praktických zkušeností 

z jednotlivých knihoven (eReading v Jihočeské vědecké knihovně, e-knihy v češtině a slovenštině v UK v Praze, 



Levná knihovna a Ebrary ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje).

Jako podklad pro získání tvrdých dat v souvislosti s diskusí o optimalizaci MVS a zajištění financování 

zorganizovala Sekce pro služby v 1. pololetí 2014 rozsáhlý celorepublikový průzkum nákladů na poštovné MVS. 

Do průzkumu byly zahrnuty veřejné knihovny ve všech krajích, ústřední knihovny, knihovny vysokých škol, 

muzejní a galerijní knihovny, knihovny ústavů AV. Bylo zjištěno, že celkové náklady na poštovné MVS se v celé 

ČR pohybují mezi 7-8 mil. Kč ročně:

knihovna / knihovní síť / region částka (Kč)

Národní knihovna 521 700

Národní technická knihovna 223 100

Národní lékařská knihovna 30 000

Národní pedagogická knihovna 8 600

muzejní a galerijní knihovny 100 000

univerzitní knihovny 633 293

ústavy AV 135 355

Jihočeský kraj 685 468

Jihomoravský kraj 428 408

Karlovarský kraj 618 408

Královéhradecký kraj 269 451

Liberecký kraj 233 324

Moravskoslezský kraj 753 275

Olomoucký kraj 615 785

Pardubický kraj 501 639

Plzeňský kraj 191 000

Praha 17 906

Středočeský kraj 460 000

Ústecký kraj 195 904

Kraj Vysočina 246 648

Zlínský kraj 618 044

celkem ČR 7 487 308

Podrobné výsledky průzkumu byly prezentovány na konferenci Knihovny současnosti a zveřejněny na webu 

SDRUK.

Optimalizace meziknihovních výpůjčních služeb zůstane v ohnisku zájmu činnosti sekce i v letošním roce. Rádi 

bychom se ale věnovali i dalším aktuálním tématům, pro příští jednání chystáme například diskusi nad právním 

zdůvodněním některých poplatků v knihovnách.

Nechtěli bychom omezovat témata projednávaná v Sekci pro služby jenom na členské knihovny SDRUK. Pokud 

některá z menších veřejných knihoven bude řešit problém se širším dopadem, může jej prostřednictvím "své" 

krajské knihovny dát jako podnět pro projednání v sekci. Zápisy z jednotlivých jednání jsou k dispozici na webu 

SDRUK.

Kontakt na autora: kares@cbvk.cz

Informace o sekci (na webu SDRUK): http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-sluzby/clanek/sekce-

pro-sluzby/
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