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     Stejn� jako ostatní odborné �innosti v knihovnictví ani akvizice a dopl�ování fondu se 
neobejde bez vzájemné vým�ny zkušeností, porad a odborných konzultací, a� už mezi 
oborov� �i hierarchicky srovnatelnými knihovnami nebo mezi knihovnami nejr�zn�jšího typu 
a úrovn�. Všechna tato setkání jsou, podle mých zkušeností akvizitéra studijní a v�decké 
knihovny v krajském m�st�, d�ležitá k získávání nových informací a p�ehledu o problematice, 
na jakou je práv� ten který akvizi�ní seminá� zam��en. Za nemén� d�ležitou považuji ale i 
možnost neformální vým�ny informací a zkušeností v rámci t�chto setkání s kolegy a 
kolegyn�mi, kte�í jsou v knihovnictví stejn� specializováni a �eší obdobné problémy. 
Kontakty, získané na t�chto setkáních, využíváme mnohdy i ke konzultaci p�i �ešení 
aktuálních problém�, které se v pr�b�hu roku v oblasti akvizice objeví. 
 
      Nejd�ležit�jší akvizi�ní „akce“, které se na celostátní úrovni po�ádají v �eské republice, 
jsou organizovány Sdružením knihoven �R (SDRUK – http://www.sdruk.cz/index.php) nebo 
Národní knihovnou �R – http://www.nkp.cz . 
 
      SDRUK �R po�ádá pod vedením PhDr. Ji�iny Bínové Kádnerové (�editelky St�edo�eské 
v�decké knihovny v Kladn�) a Ing. Aleše Brožka (�editele Severo�eské v�decké knihovny v 
Ústí nad Labem) každoro�n� celostátní akvizi�ní seminá�, na který jsou zváni akvizité�i bez 
ohledu na typ, velikost a zam��ení knihoven, ve kterých pracují. V tomto roce to byl již 14. 
Každý tento seminá� je zam��en na ur�ité téma a snaží se z r�zných úhl� pohledu reagovat 
na aktuální problémy akvizi�ní práce, pop�. knihovnictví s ohledem na akvizici, v�bec. 
Pro p�íklad uvedu zam��ení t�chto seminá�� za poslední t�i roky: 
- akvizice literatury pro d�ti a mládež (14. akvizi�ní seminá� v roce 2004), 
- akvizice regionálních dokument� (13. akvizi�ní seminá� v roce 2003), 
- akvizice tuzemských a zahrani�ních seriál� (12. akvizi�ní seminá� v roce 2002). 
Hostitelskou institucí pro tyto seminá�e byla dosud ve v�tšin� p�ípad� St�edo�eská v�decká 
knihovna v Kladn� ( http://www.svkkl.cz ). Výjimkou byl zatím letošní seminá� konaný v 
Krajské v�decké knihovn� v Liberci ( http://www.kvkli.cz ) v rámci veletrhu d�tské knihy 
(http://www.veletrhdetskeknihy.cz ). 
Národní knihovna �R ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vyso�iny v Havlí�kov� Brod� 
( http://www.kkvysociny.cz ) po�ádá druhou významnou akci pro akvizitéry �eských knihoven. 
Je to již tradi�ní setkání akvizi�ních pracovník� nejr�zn�jších typ� a velikostí knihoven v 
rámci Podzimního knižního trhu v Havlí�kov� Brod� ( http://www.hejkal.cz ). Hostitelskou 
institucí pro tato akvizi�ní setkání konaná vždy ve �tvrtek odpoledne p�ed zahájením 



havlí�kobrodského Podzimního knižního trhu je Krajská knihovna Vyso�iny v Havlí�kov� 
Brod�. I tato setkání se snaží reagovat na aktuální problémy v akvizici a jsou založena na 
vzájemné vým�n� zkušeností a živé diskusi o problémech mezi ú�astníky. Tématem 
letošního seminá�e byla akvizice periodik v�etn� problematiky povinného výtisku periodik. 
T�etí pravidelnou formou (1x ro�n�) setkávání knihovník� akvizitér� jsou jednání zástupc� 
knihoven, které jsou p�íjemci povinného výtisku podle zákona �. 37/95 Sb. v�etn� 
vyhlášky 252/95 Sb. Tato jednání nemají tak dlouhou tradici jako celostátní akvizi�ní 
seminá�e, nejsou zam��ena na všechny typy knihoven a zahrnují pouze jednu významnou 
problematiku v akvizici (povinný výtisk a ohlašovací povinnost). P�esto si myslím, že mají, 
práv� pro svou snahu o jednotný p�ístup p�i �ešení problém� s povinným výtiskem a 
ohlašovací povinností, sv�j význam a opodstatn�ní. Organizátorem t�chto setkání je op�t 
SDRUK �R (PhDr. J. Bínová Kádnerová a Ing. A. Brožek), hostitelskou institucí bývá 
Národní knihovna �R v Praze. Hosty na t�chto pracovních setkáních bývají zástupci Svazu 
�eských knihkupc� a nakladatel� a zástupci periodik, zabývajících se ohlašováním knižních 
novinek. Organizáto�i se snaží i o konzultace s provozovateli databází v�novaných novým 
publikacím, pop�. i o konzultace s Ministerstvem kultury �R. 
Uvedla jsem t�i nejvýznamn�jší setkání knihovník� akvizitér�, která se konají v �eské 
republice a týkají se �eského knihovnictví. Ale jak jsem již napsala, velmi si cením a 
využívám i ostatních a neformálních p�íležitostí, p�i kterých mohu s kolegy akvizitéry i jinými 
specialisty z oblasti knihovnictví konzultovat problémy akvizice a získávat nové informace a 
zkušenosti. 
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