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Nová služba čtenářům – projekt knihazknihovny.cz

Lada Všetičková

Knihovny mají možnost propojit nákup knih do fondu s nabídkou nové služby pro své čtenáře. Novoměstská knihovna to v praxi 

využívá už celý rok. Ráda bych se podělila

o naše zkušenosti.

Pozitivní je nabídka nové služby, kterou lidé obzvlášť uvítají v místech, kde nefunguje kamenné knihkupectví. Zájemci nakoupí na 

www.knihazknihovny.cz za výhodné ceny, zaplatí online a jako výdejní místo si zvolí svoji knihovnu. Pak čekají na výzvu formou

SMS zprávy nebo e-mailu a poté si knihu vyzvednou zdarma v knihovně.

Knihovna zapojená do tohoto projektu navštěvuje web akvizice.teamlibrary.cz, kde má možnost nakupovat na jednom místě od 

mnoha velkých distributorů knih – Albatros Media, Euromedia, Pemic, Kosmas, Host, Alpress. Slevy začínají na 25 procentech. 

Objednané knihy vám zašle každý distributor zvlášť, musíte tedy objednávat vždy pouze od jednoho z nich

(ne namíchaně jako třeba u firmy OPA). Každý distributor má také stanovený vyskladňovací limit, který je podmínkou zaslání zdarma. 

Konečná fakturace objednaných knih pro knihovnu pak probíhá přes firmu Team Library.

Nákupy čtenářů přes knihazknihovny.cz a nákupy knihovny přes akvizice.teamlibrary.cz se spojí do jednoho. Čtenářské objednávky 

totiž padají po zaplacení přímo do košíku knihovny, a aby čtenář knihu fakticky obdržel, musí knihovna vždy udělat vlastní 

objednávku (u daného distributora a v dané výši). Vyskladňovací limit se knihovně sníží o cenu čtenářské objednávky. Např. Albatros 

Media má limit pro zaslání 1800 Kč; pokud si čtenář objedná knihu pro sebe za 200 Kč, knihovna může nakoupit už jenom za 

1600 Kč. Takže knihovna musí počítat s tím, že čtenářské objednávky tak trochu řídí její vlastní nákupy – aby čtenář na svou knížku 

dlouho nečekal, vy musíte objednat co nejdříve, i když třeba zrovna nechcete nebo nemůžete. Anebo byste radši nakupovali u jiného 

z distributorů…

Takhle tedy projekt v zásadě funguje. Naše knihovna za první rok obdržela kolem třiceti objednávek, které se nám podařilo pro 

čtenáře vyřídit. Pokud nastane nějaký problém, jsou provozovatelé z Team Library ochotni pomoci a poradit.  Záleží jen na vás, 

pokud jejich nabídku pro knihovny využijete v plném rozsahu (a budete nakupovat jen přes jejich portál), nebo jako my jako jednu z 

možností nákupu knih a hlavně jako možnost nabídnout čtenářům novou službu, za kterou budou vděčni a budou knihovnu 

vyhledávat aspoň tímto způsobem. Třeba si časem nějakou knihu i vypůjčí.
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