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Spokojený uživatel - náš 
společný cíl           

Lenka Málková           
 

     Již 4 roky poskytuje SVK HK službu elektronického dodávání dokumentů. Tato služba 
je přístupná nejen všem knihovnám v ČR, ale i neknihovním organizacím a firmám. 
Jedinou podmínkou využívání služby je uzavření smlouvy s SVK HK, která slouží k 
ochraně autorských práv. Podrobné informace včetně formuláře smlouvy najdete na webu 
SVK HK v sekci Pro knihovny - MVS http://www.svkhk.cz/meziknihovni-vypujcni-
sluzby.html#3 . 
 
      V současné době, kdy knihovny jsou v drtivé většině případů vybaveny počítačem s 
přístupem k internetu a tiskárnou, může tuto službu nabídnout i malá obecní knihovna. 
Knihovny si často stěžují na nedostatek finančních prostředků na nákup novin a časopisů. 
Služba elektronického dodávání dokumentů může alespoň částečně tento nedostatek 
kompenzovat. Pokud uživatel projeví zájem o nějaký článek a zná jeho citaci, nestojí nic v 
cestě splnění jeho požadavku. Knihovna článek objedná v SVK HK, obdrží elektronicky 
naskenovaný text, ten vytiskne uživateli, přijme poplatek za vytištěné stránky a obě strany 
mohou být spokojeny. Vše může být zdárně vyřízeno i v případě, že uživatel nezná 
přesnou citaci článku. Máme přece na internetu volně přístupnou Českou národní 
bibliografii http://aip.nkp.cz/ , krajské a mnohé další knihovny zpravidla vytvářejí 
bibliografické databáze článků z užšího regionu nebo oboru. A pokud si knihovník neví 
rady, s důvěrou se může obrátit na informační službu v SVK HK na adrese 
mailto:inform@svkhk.cz nebo prostřednictvím formuláře "Ptejte se knihovny" na webu 
SVKHK http://www.svkhk.cz/navrhy.asp . Podstatné je, že uživatel nemusí cestovat po 
knihovnách ani s nimi korespondovat, dokonce nemusí ani dlouhé dny čekat, až Česká 
pošta doručí zásilku za poštovné mnohdy převyšující cenu kopií. A za to vše bude vděčný 
právě vám, knihovnicím a knihovníkům ve své knihovně. 
 
      Takže výhody služby jsou zřejmé - rychlost - nižší cena - pohodlí pro uživatele. Po 
blížícím se přestěhování SVK HK do nové budovy budou zakázky vyřizovány ještě 
rychleji. Většina periodik bude totiž umístěna přímo v budově knihovny a objednávky 
budou vyřízeny během 24 hodin. Netřeba zdůrazňovat, že SVK HK dostává podle zákona 
povinný výtisk všech periodik vycházejících v ČR. Procento nesplněných požadavků je 
tedy mizivé. 
 
      Jaká je situace ve využívání služby? Smlouvu o elektronickém dodávání dokumentů 
má s SVK HK uzavřeno přes 50 knihoven a jiných organizací z celé ČR. V 
Královéhradeckém kraji má ze 49 existujících profesionálních knihoven smlouvu uzavřenu 
17, dalších 5 smluv uzavřely odborné knihovny a neknihovní organizace - viz tabulka: 
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      Samo uzavření smlouvy však ještě neznamená, že knihovna službu využívá. To 
ukazují následující tabulky: 
 
      Využívání služby elektronického dodávání dokumentů z SVK HK knihovnami v 
Královéhradeckém kraji v roce 2007 
 
      

 
 
      Využívání služby elektronického dodávání dokumentů z SVK HK knihovnami v 
Královéhradeckém kraji v období leden až březen 2008 
 
      

Pověřené 
knihovny

Knihovna města Hradec Králové, MK Trutnov, MK Náchod, Knihovna V. 
Čtvrtka Jičín, MK Kostelec n. Orlicí, MK Rychnov n. Kněžnou

Profesionální 
knihovny

Knihovna města Police n. Metují, MK Dobruška, Městská knihovna F. Šrámka 
Sobotka, MK Nový Bydžov, MK Slavoj Dvůr Král.n.Labem, MK Broumov, MK 
Chlumec n. Cidlinou, MK Nové Město n. Metují, MK Týniště n. Orlicí, MK Vrchlabí

Odborné knihovny, 
firmy a instituce

Hvězdárna Úpice, Krkonošské papírny Hostinné, Oblastní nemocnice Náchod, 
Muzeum textilu Česká Skalice, Univerzita Hradec Králové

Knihovna Počet objednaných článků Počet dodaných stránek

Knihovna V. Čtvrtka Jičín 51 141

MK Nové Město n. Metují 28 136

MK Rychnov n. Kněžnou 24 87

Muzeum textilu Česká Skalice 23 130

Knihovna města Hradce Králové 23 69

MK Trutnov 17 130

MK Chlumec nad Cidlinou 10 17

MK Náchod 8 29

Univerzita Hradec Králové 3 3

MK Nový Bydžov 1 1

Knihovna Počet objednaných článků Počet dodaných stránek

MK Nové Město n. Metují 39 185

MK Trutnov 18 40

MK Náchod 9 32

Muzeum textilu Česká Skalice 6 45

MK Rychnov n. Kněžnou 5 15

MK Nový Bydžov 5 7

Knihovna města Hradce Králové 3 3

MK Dvůr Králové n. Labem 1 7
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      To, že službu budou využívat pro své čtenáře pověřené knihovny, se dalo 
předpokládat. Překvapivý je však zájem o službu v některých menších městech, např. v 
Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydžově. A co třeba Městská knihovna v Novém Městě 
nad Metují, městě, které má kolem 10 000 obyvatel. Za první tři měsíce roku 2008 si již 
objednali 39 článků. Vkrádá se otázka, zda populace v srovnatelných obcích je tak odlišná 
ve svých potřebách a požadavcích na knihovnu, nebo zda je rozdíl spíše v knihovníkovi. 
Umějí, vědí a chtějí všichni profesionální knihovníci poskytovat služby na úrovni dnešní 
doby a s využitím moderních technologií?  
 
      Těm šikovným knihovnicím/knihovníkům, kteří "chtějí", ale možná ještě "nevědí" nebo 
"neumějí", nabízí SVK HK pomocnou ruku. Jednak ve formě laskavého přístupu a 
trpělivého zodpovídání veškerých otázek, jednak přispěním k propagaci služby 
prostřednictvím plakátku, který je vloženou přílohou tohoto čísla.  
 
      Těšíme se na spolupráci se všemi knihovnami, které neberou na lehkou váhu 
skutečný význam slova "služba" a jejichž i náš společný cíl je SPOKOJENÝ UŽIVATEL. 
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