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     10. prosince 2003 prob�hlo úsp�šn� záv�re�né oponentní �ízení k projektu LI200011 
„Plnotextová databáze �eských norem jako nezbytná sou�ást zkvalitn�ní informa�ních služeb 
ve východo�eském regionu“. Projekt byl koncipován na léta 2000 2003 a kladl si za cíl 
získávat, propagovat a zp�ístup�ovat �eské technické normy v elektronické podob�, jak je 
nabízí �eský normaliza�ní institut v Praze.  
Zadavatelem projekt� LI bylo v rámci programu „Informa�ní zdroje pro výzkum a vývoj“ 
Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy �R. �ešitelem konkrétního projektu LI200011 
byla autorka �lánku, která d�kuje za spolupráci dalším pracovník�m SVK, bez nichž by 
projekt nemohl být doveden k úsp�šnému zakon�ení.  
Výchozí stav v dob�, kdy jsme žádali o grant (podzim 1999), nebyl v oblasti speciálních 
dokument� – norem - pro SVK p�íznivý. V roce 1996 jsme ztratili právo povinného výtisku 
tišt�ných norem a pro nedostatek finan�ních prost�edk� bylo nutno, k malé radosti uživatel�, 
utlumovat nákup. Byli jsme schopni pokrýt jen asi t�etinu jejich požadavk�. Protože jsme 
v�d�li o existující možnosti získávat normy v elektronické podob� (více na stránkách �SNI 
http://domino.csni.cz/ ), vypracovali jsme projekt a poda�ilo se nám získat ú�elovou dotaci na 
dobu 4 let (celkem více než 1 milion K�). 
V po�áte�ní fázi �ešení projektu jsme zp�tn� dokoupili široký výb�r norem vydaných od r. 
1996 a pak už jsme databázi pr�b�žn� aktualizovali v závislosti na uvol�ování pen�z z 
dotace. Hlavním problémem bylo znovuzískávání d�v�ry uživatel�, které SVK ztratila v 
minulých letech – sta�í jednou dvakrát �íci, že „nemáme, nedáme“, a uživatel se víckrát 
neukáže. Propagace nové databáze spo�ívala nap�. v osobních návšt�vách potenciálních 
zákazník� (firmy, školy…), dále jsme propagovali prost�ednictvím tisku, zvukových spot� v 
MHD, letá�k� �i prezentace na webu SVK.  
Výsledkem byl návrat n�kterých bývalých pravidelných uživatel� norem a získání nových 
klient�, hlavn� z �ad podnikatel�. V�tšinu uživatel� nové databáze tvo�ila a nadále tvo�í 
odborná ve�ejnost (firmy, podniky, studenti apod.). P�itom pouze 35 % jsou registrovaní 
�tená�i SVK (držitelé našeho pr�kazu), ostatní klienti by z�ejm� do knihovny nikdy nezašli, 
kdybychom zde nem�li pro n� „lákadlo“. Databáze slouží nejen p�ímým návšt�vník�m 
studovny SVK; informace z ní poskytujeme i meziknihovn� (e mail, telefon): ak�ní rádius je 
pom�rn� veliký (Hradecko, Pardubicko, Chrudim, Opo�no aj.). Nej�ast�ji zodpovídáme 
dotazy typu: zda a kdy vyšla norma z ur�itého oboru, kolik stála, jestli má dopl�ky, zda je 
platná apod. Bohužel také slyšíme velmi �asto dotaz, zda bychom normu nemohli okopírovat 



a zaslat. Tady musíme zákazníky zklamat. Ze strany producenta (�SNI) platí striktní zákaz 
kopírování, databázi je možno využívat jen prezen�n�. Ostatn� podobné restrikce se týkají i 
tišt�ných norem, jež také nelze kopírovat nebo p�j�ovat prost�ednictvím MVS. Omezení na 
prezen�ní studium není pro každého p�íjemné, nicmén� v�tšina klient� vítá už samotnou 
možnost bezplatného prohlížení jinak velmi drahých technických norem. Mimohradeckým 
zájemc�m zase t�eba pom�že fakt, že si telefonicky ov��í, o� se v norm� jedná, a mohou se 
pak kvalifikovan� rozhodnout, zda ji koupí, p�ípadn� si spo�ítají, že se jim vyplatí místo 
nákupu dojet si k nám do studovny.  
Studovna SVK na Eliš�in� náb�eží nabízí v sou�asnosti k prezen�nímu studiu více než 44 
000 tišt�ných �eských technických norem (v�tšinou staršího data, ale mnohé z nich dosud 
platné; nov� vydávané normy se dokupují sporadicky). Tyto normy není nutno objednávat ze 
skladišt�, jsou k dispozici na po�kání. Vedle toho a nadto m�žeme p�ímo ve studovn� 
nabídnout elektronickou plnotextovou databázi �eských technických norem, jež je p�ístupná 
na jednom po�íta�i a zahrnuje dv� �ásti: prohledávací bibliografickou (více než 38 000 
záznam�, v nichž lze hledat podle slova z názvu, �ísla normy nebo oborového t�íd�ní – 
používá se tehdy, když zákazník nezná �íslo normy a hledá, jaké jsou platné normy v jeho 
oboru nebo k ur�itému problému a na základ� zjišt�ného �ísla si vyžádá plný text normy). 
Druhou �ást databáze tvo�í plné texty. Zprvu nám byly dodávány v TIFF formátu (t�ch je více 
než 12 000), nov�ji získáváme obrazy norem ve formátu PDF (už jich máme p�ibližn� 1 000). 
Celkem tedy elektronická databáze norem obsahuje tém�� 14 000 plných text�.  
Zájemci o normy se hlásí u služby, která je informuje o existenci tišt�né �i elektronické verze 
dokumentu. Pokud máme normu pouze v elektronické podob�, služba ji klientovi pom�že 
vyhledat a zobrazit. Pravidelní uživatelé databáze mohou pracovat i samostatn�, protože 
mají k dispozici jednoduchý manuál a databáze obsahuje dobrou nápov�du. S p�ípadnými 
dotazy je možno se obrátit na informa�ní službu, u níž si lze také sjednat individuální 
proškolení v práci s databází. 
V úvodu bylo �e�eno, že v prosinci minulého roku prob�hlo záv�re�né oponentní �ízení k 
projektu, a mohli byste se právem ptát, jestli tím v SVK neskon�il nákup dalších 
elektronických norem. S radostí odpovídáme, že databáze je a bude nadále aktualizována. 
Pro rok 2004 byla na nákup dalších norem vy�len�na �ástka 100 000,- K� a v rozpo�tu 
knihovny se s elektronickými normami musí po�ítat i nadále. Plníme tak v zájmu našich 
klient� závazek další aktualizace databáze i po ukon�ení projektu LI200011. 
Prezentaci databáze naleznete na adrese: 
http://www.svkhk.cz/soubory/CSNI_web_soubory/frame.htm  
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