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Zásady meziknihovních výpùjèních
slu�eb v ÈR
Doporuèení Ústøední knihovnické
rady ze dne 15. 3. 1999

Preambule
Podmínky, za nich� mohou knihovny v Èeské republi-

ce provádìt meziknihovní výpùjèní slu�by, se podstatnì
zmìnily s mo�ností vyu�ití nových komunikaèních a re-
prografických technologií a vlivem automatizace knihov-
nických èinností.

Ústøední knihovnická rada ÈR, poradní orgán ministra
kultury ÈR, se zøetelem k zákonu è. 53/1959 Sb., o jednotné
soustavì knihoven, doporuèuje knihovnám v�ech typù, aby
se v zájmu jednotného postupu pøi naplòování vnitro-
státních meziknihovních výpùjèních slu�eb a obvyklého po-
stupu pøi vyøizování mezinárodních meziknihovních výpùjè-
ních slu�eb øídily dále uvedenými zásadami. �ádá dále
knihovnické profesní a zájmové svazy a sdru�ení, aby tyto
zásady rovnì� pøijaly za své a doporuèily je svým èlenùm k
u�ívání.

1. Meziknihovní výpùjèní slu�by (dále jen MVS)
MVS jsou komplexem odborných, organizaèních a tech-

nických èinností, které uskuteèòují knihovny mezi sebou
s cílem zpøístupnit svým u�ivatelùm knihovní fondy kniho-
ven bez ohledu na místo jejich ulo�ení. Jsou standardní
slu�bou knihoven. Jsou zalo�eny na principu reciprocity, z
nìho� pro zúèastnìné knihovny vyplývá povinnost po-
skytovat MVS z vlastních fondù, jsou-li o nì po�ádány.

2. Subjekty MVS
2.1 Subjektem MVS je knihovna. Poskytuje tyto slu�-

by jen svému registrovanému u�ivateli.
2.2 Knihovna, která po�ádala jinou knihovnu o vý-

pùjèku MVS, je knihovnou �ádající.
2.3 Knihovna, která výpùjèku MVS poskytuje, je kni-

hovnou dodávající.

3. Pravidla MVS
3.1 Knihovna má právo vy�ádat si pùjèení knihov-

ních dokumentù:
� z knihoven v Èeské republice, nemá-li dokument

ve vlastním knihovním fondu
� z knihoven v zahranièí, není-li dokument v knihov-

ním fondu knihoven Èeské republiky a nebrání-
li tomu podmínky stanovené zahranièním part-
nerem

3.2 O výpùjèku MVS lze po�ádat po�tou, elektro-
nicky nebo faxem.

3.3 Výpùjèka MVS je vyøízena neprodlenì po ob-
dr�ení �ádanky.

3.4 Je-li v dodávající knihovnì dokument rezervo-
vaný pro jiného u�ivatele, nemá knihovna �á-
dající o výpùjèku MVS automaticky pøednostní
právo na jeho pùjèení.

3.5 Knihovna, která prostøednictvím MVS obdr�ela
dokument pro svého u�ivatele, je povinna:
� neprodlenì vyrozumìt u�ivatele o vyøízení po-

�adavku
� dodr�et podmínky stanovené dodávající knihov-

nou
� nést po dobu výpùjèky odpovìdnost za bez-

peènost dokumentu a jeho ochranu proti po-
�kození, ztrátì nebo znièení1)

� vrátit dokument pùjèený MVS dodávající
knihovnì v dohodnuté lhùtì a odpovídajícím
stavu1) pøi dodr�ení v�ech opatøení na jeho bez-
peènou dopravu

3.6 Výpùjèní lhùty
3.6.1 Výpùjèní lhùty jsou v MVS urèeny

knihovním øádem dodávající knihovny.
V mezinárodních MVS je do této lhùty
u výpùjèek ze zahranièních knihoven
obvykle zahrnuta doba nutná ke zpìtné
pøepravì dokumentu z knihovny �ádají-
cí do knihovny dodávající, pøípadnì do
národního ústøedí meziknihovních slu-
�eb.

3.6.2 Dodávající knihovna má právo výpùjè-
ní lhùty zkrátit. Zkrácené výpùjèní lhùty
se neprodlu�ují, pokud nepomine dùvod
ke krácení.

3.6.3 �ádající knihovna má právo pøed uply-
nutím výpùjèní lhùty po�ádat o její pro-
dlou�ení.

3.7 Ka�dá knihovna vede evidenci o èinnosti MVS
podle po�adavkù národního ústøedí MVS. Evi-
dence musí kdykoliv umo�nit jednoznaènì iden-
tifikovat kteroukoliv z provedených slu�eb.

4. Vnitrostátní MVS
4.1 Vnitrostátní MVS se uskuteèòují mezi knihovna-

mi Èeské republiky podle tìchto Zásad, knihov-
ního øádu dodávající knihovny a v souladu s
plat-nými právními pøedpisy Èeské republiky1,2).

4.2 Na vnitrostátní MVS pøijímají knihovny jen �ádan-
ky, které obsahují bibliografickou citaci po�adova-
ného dokumentu3). Pøi po�tovním styku se u�ívá
jednotný tiskopis �ádanky uvedený v pøíloze.

4.3 Dodávající knihovna:
a) vyøídí �ádanku vnitrostátních MVS:

� pùjèením dokumentu
� poskytnutím kopie4) náhradou za vý-

pùjèku
b) informuje �ádající knihovnu o:

� dokumentu a podmínkách jeho zpøístup-
nìní

� podmínkách poskytnutí kopie4) náhra-
dou za výpùjèku

� pøíèinì vyøízení v prodlou�ené lhùtì
� postoupení �ádanky knihovnì, která do-

kument vlastní, po pøedchozím bibliogra-
ficko-lokaèním provìøení



NÁRODNÍ KNIHOVNA, 10, 1999, è. 3 151

c) �ádající knihovnì vrátí �ádanku:
k doplnìní údajù umo�òujících identifikaci
dokumentu, pro zji�tìnou nedostupnost do-
kumentu nebo pro pro�lou èasovou lhùtu
po�adavku.

4.4 Národním ústøedím MVS je Národní knihovna Èes-
ké republiky. Tato knihovna metodicky odpovídá
za oblast MVS v ÈR.

4.5 Regionálními støedisky MVS jsou státní vìdecké
knihovny a Moravská zemská knihovna v Brnì.
Regionální støediska MVS garantují dostupnost
domácí produkce dokumentù pro knihovny v re-
gionu a dostupnost regionální produkce doku-
mentù pro knihovny v ÈR.

5. Mezinárodní MVS
5.1 Mezinárodní MVS se uskuteèòují mezi knihovna-

mi Èeské republiky a zahranièními knihovnami v
souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy a
doporuèeními IFLA a tìmito Zásadami.

5.2 Subjekt �ádající o mezinárodní MVS mù�e podle
tìchto Zásad po�ádat o metodickou pomoc pøi
vyøízení po�adavku nebo o jeho vyøízení:
� Národní knihovnu Èeské republiky
� Moravskou zemskou knihovnu v Brnì
� Státní vìdeckou knihovnu v Olomouci v pøípa-

dì, �e �ádá o dokument z univerzálnì profilova-
ného knihovního fondu

� Státní technickou knihovnu v Praze v pøípadì,
�e �ádá o dokument z technicky profilovaného
fondu

� Knihovnu Akademie vìd Èeské republiky �á-
dají pouze ústavy Akademie vìd ÈR

5.3 Po�adavek na mezinárodní MVS musí obsahovat
bibliografickou citaci3), bibliografické provìøení,
popøípadì zji�tìní lokace �ádaného dokumentu
a v úplnosti dal�í údaje uvedené v pøíloze.

5.4 Knihovny, které obdr�í po�adavky mezinárod-
ních MVS, je vyøídí zpùsobem uvedeným Sub.
4.3 pøímo nebo prostøednictvím nìkteré z kniho-
ven uvedených Sub. 5.2.

Poznámky:

1) Zejména ve smyslu Smlouvy o výpùjèce, § 659 a násl.
zákona è. 40/1964 Sb., Obèanského zákoníku v platném
znìní.

2) Zejména § 13 zákona è. 175/96 Sb., o dílech literárních,
vìdeckých a umìleckých (autorský zákon).

3) V souladu s ÈSN ISO 8459-1. (01 0175). Dokumentace.
Sborník bibliografických datových prvkù. Meziknihov-
ní výpùjèky. Praha, Èeský normalizaèní institut 1996.
32 s.

4) Kopií se pro úèely tìchto zásad myslí elektrografická,
mikrografická nebo digitální kopie knihovního doku-
mentu nebo jeho èásti.

Pøíl. 1

Faxová nebo elektronická �ádanka
meziknihovní výpùjèní slu�by

Minimálnì po�adované údaje  v závislosti na druhu
�ádaného dokumentu:

� Bibliografické údaje o po�adovaném dokumentu uve-
dené v ÈSN ISO 8459-1, tj. identifikátory skupin dato-
vých prvkù 011-028, 034-038 a údaje o �adateli, tj. iden-
tifikátory skupin datových prvkù 006, 060, 065, 081,
102, 159.

� Bibliografické ovìøení, tj. referenèní zdroj, zdroj ovì-
øení, pøedpokládané lokace, stupeò bibliografického
ovìøení.

Seznam údajù (datových prvkù) povinných na v�ech ty-
pech �ádanek MVS

011 � AUTOR
012 � NÁZEV
013 � EDICE
015 � BIBLIOGRAFICKÁ ÚROVEÒ

(monografické publikace, seriálové publikace,
èást, sborník)

017 � NOSIÈ INFORMACÍ
018 � TECHNICKÁ SPECIFIKACE DOKUMENTU

(pro zvukové dokumenty)
021 � VYDÁNÍ
022 � MÍSTO VYDÁNÍ
023  �  NAKLADATEL
024  �  DATUM VYDÁNÍ
025  �  STRÁNKOVÁNÍ
026  �  OZNAÈENÍ SVAZKU
027  �  OZNAÈENÍ ÈÁSTI
028  �  POÈET SVAZKÙ
034  �  IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO DOKUMENTU
035  �  ISBN
036  �  ISSN
037  �  SIGNATURA DOKUMENTU
038  �  ÈÍSLO EXEMPLÁØE
006  �  LOKAÈNÍ ÈÍSLO �ÁDOSTI
060  �  SIGLA - LOKAÈNÍ ZNAÈKA INSTITUCE
065  �  ADRESA V TELEFONNÍ SÍTI
081  �  PO�ADOVANÉ SLU�BY
102  �  DÉLKA ODEZVY
159  �  ADRESA INSTITUCE

Pøíl. 2

Po�tovní �ádanka MVS
(na následující stranì)


