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l7. zasedání Komise pro slu�by

Ve dnech 31. kvìtna a 1. èervna 2000 zasedala ve Stát-
ní vìdecké knihovnì v Ústí nad Labem Komise pro slu�-
by pøi Národní knihovnì ÈR, která je poradním orgánem
øeditele NK ÈR pro otázky knihovnicko-informaèních slu-
�eb a jejich koordinace v ÈR1). Hlavním tématem jednání
�komise� byly tentokráte pøedev�ím praktické otázky spo-
lupráce v rámci meziknihovních slu�eb a vyu�ívání novì
získaných informaèních zdrojù.

Program �komise� zahájil øeditel hostitelské knihovny
Ing. A. Bro�ek, který ve struènosti seznámil úèastníky jed-
nání s plány a perspektivami SVK v Ústí nad Labem. Na
jeho pøedná�ku navázali hostitelé podrobnou prohlídkou
pracovi�� knihovny ve Velké hradební, kde sídlí její vì-
decká èást. Na exkurzi rekonstruovaných prostor knihov-
ny navázal vlastní odborný program jednání. V bloku in-
formaèní zdroje knihoven se úèastníci �komise� seznámili
s hlavními projekty, které byly úspì�né v rámci grantové-
ho programu M�MT LI 2000 - informaèní zdroje pro vìdu
a výzkum. Dr. Hemola informoval o tøech projektech NK
ÈR - OCLC FirstSearch Service, Referenèní centrum NK
ÈR - brána do svìta informací a s projektem EIFL Direct.
Mgr. Koláøová pøedstavila projekt STK Virtuální polytech-
nická knihovna. Kolegové z KnAV pøedstavili celoplo�-
nou licenci, která byla získána v rámci programu LI 2000
na Web of Science. Z dal�ích pøedstavených projektù je
nutné zmínit projekt MZK na vyu�ívání báze JADE a pro-
jekt NLK Medicínská virtuální knihovna (MEDVIK).

Bli��ímu seznámení s jedním z nejvýznamnìj�ích zdro-
jù, OCLC FirstSearch Service, ke kterému získaly pøístup
v rámci projektu NK ÈR v�echny SVK, MZK a NK ÈR
v rámci konsorciální licence, byla vìnována dal�í èást pro-
gramu. Mgr. Ko��álová a sl. Jelínková z NK ÈR poskytly
úèastníkùm jednání základní �kolení, seznámily s jednot-
livými bázemi a s mo�nostmi re�er�ování. Vzhledem
k tomu, �e právì od 1. èervna v�echny knihovny konsor-
cia získaly plný pøístup k tomuto významnému informaè-
nímu zdroji, mìla tato èást programu velmi pozitivní ohlas,
by� zrovna �internet nebyl v nejlep�í kondici� a spojení
s OCLC nefungovalo standardnì.

Závìr prvního dne jednání byl cele vìnován proble-
matice meziknihovních slu�eb. Na základì usnesení
16. zasedání �komise� pøipravila NK ÈR �Metodické po-
kyny pro meziknihovní slu�by v Èeské republice� jako
metodickou pøíruèku, která konkretizuje Zásady mezikni-
hovních slu�eb v ÈR - doporuèení ÚKR ze dne 15. 3. 1999.
Tato metodická pøíruèka pro�la pøi jednání závìreènými
pøipomínkami, které v�ak byly pouze formálního charak-
teru. �Komise� se vzhledem k pohybùm v knihovnické le-
gislativì rozhodla doporuèit pouze �elektronické� publi-
kování této pøíruèky, která bude zpøístupnìna i s dal�ími
dokumenty a doporuèeními pro meziknihovní slu�by v ÈR
na domácí stránce NK ÈR. Mgr. Pospí�ilová dále sezná-
mila své kolegy s doporuèeními IFLA pro pou�ívání
kódù v meziknihovních slu�bách, pro zasílání objedná-
vek MVS elektronickou po�tou a pro pou�ívání faxu v me-

ziknihovních slu�bách. NK ÈR pøipravila pøeklady tìchto
dokumentù a rovnì� je zpøístupnila na domácí stránce NK
ÈR2).

MZK pøedlo�ila jednání �komise� pozmìnìný návrh
tzv. jednotné (papírové) �ádanky MVS, úèastníci jednání
tento návrh v závìrech nedoporuèili.

Druhý den jednání byl zahájen prohlídkou �lidové�
èásti SVK - budova v ulici W. Churchilla.  Závìreèná èást
�komise� byla ji� tradiènì vìnována výmìnì praktických
zku�eností. Pøi projednávání otázek soudního vymáhání
tzv. nevratných výpùjèek pøinesly zajímavou informaci
slovenské kolegynì o tom, �e slovenské knihovny pøedá-
vají pohledávky k vymáhání finanèním úøadùm a nejsou
tak zatì�ovány finanènì, ani pracovnì. Èeským knihov-
nám v�ak tento postup neumo�òuje odli�né právní pro-
støedí. Zajímavé poznatky s vymáháním nevratných vý-
pùjèek pøinesly zku�enosti SVK Plzeò s tzv. �vymahaèem�,
který pøi osobních náv�tìvách získává knihovnì zpìt ne-
vrácené knihy. Nová doba pøinesla i jiné problémy, knihov-
ny se musí vyrovnávat s narkomany a bezdomovci ve svých
prostorách. Stále se zvy�ující finanèní nároènost v posky-
tování slu�eb se odrá�í i v cenících knihoven, novou fi-
nanèní politiku pøedstavila STK, nìkteré slu�by zaèínají
být skuteènì velmi drahé.

�Komise� na závìr zformulovala doporuèení pro øedi-
tele NK ÈR a pøidìlila úkoly svým èlenùm:
1. NK ÈR provede závìreènou redakci Metodických po-

kynù pro meziknihovní slu�by v ÈR a zpøístupní je na
domácí stránce NK ÈR

2. NK ÈR zajistí tisk jednotné �ádanky MVS v pùvodnì
schválené podobì v TÚK, pøípadnì provìøí mo�nost
tisku �ádanek pøímo v NK ÈR3)

3. Pøí�tí jednání �komise� by se mìlo konat v SVK Libe-
rec, pøedseda �komise� projedná s øeditelkou knihovny

4. Stì�ejním tématem pøí�tího jednání by mìl být u�iva-
tel knihovny - cílové skupiny, potenciální u�ivatelé

5. Èlenové �komise� budou o prùbìhu a závìrech jedná-
ní informovat své øeditele.

Hanu� Hemola

Poznámky:

1) Èleny �komise� jsou pracovníci oddìlení slu�eb, resp. me-
ziknihovních slu�eb NK ÈR, MZK Brno, v�ech SVK a dal-
�ích èeských ústøedních knihoven - Státní technické knihov-
ny v Praze, Mìstské knihovny v Praze, Národní lékaøské
knihovny, Ústavu vìdeckých informací v zemìdìlství,
Knihovny Národního muzea, Státní pedagogické knihovny
J. A. Komenského, Centra informaèních a knihovnických
slu�eb V�E. Jako pozorovatelé se úèastní pracovníci slo-
venských knihoven - Univerzitné kni�nice v Bratislavì, Cen-
tra vedeckých a technických informácií Slovenské republi-
ky, Slovenské národnej kni�nice v Martinì a �VK v Ko�icích.

2) Tyto dokumenty jsou pøístupné na adrese http://www.nkp.cz/
prostøednictvím �Referenèního centra NK ÈR� - mezikni-
hovní slu�by - legislativní dokumenty nebo prostøednictvím
�Informací pro knihovny a vydavatele�.

3) Po jednání �komise� do�lo k dal�ím jednáním na úrovni øe-
ditelù SVK a MZK k jednotné �ádance MVS, oba návrhy
jednotné �ádanky budou zpøístupnìny k diskusi na novém
knihovnickém serveru Daidalos.


