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     Akvizice představuje jeden z nejdůležitějších procesů knihovnické činnosti. Na vhodné 
akviziční politice závisí všechny další procesy v knihovně, které na tuto činnost navazují. 
Akvizice knihovních dokumentů je definována jako zjišťování, vybírání a získávání 
dokumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, 
obsahovou strukturu jejího fondu (profil knihovního fondu) a také potřeby jejích uživatelů. 
 
      Doplňováním, určením jeho zásad a postupů, začíná práce s každou literaturou v 
knihovnách. Začíná jím také práce s regionální literaturou. Fond regionální literatury tvoří 
ve veřejných knihovnách svébytnou a samostatnou jednotku. Avšak kritéria pro jeho výběr 
nejsou jednoznačná. Každá knihovna je přizpůsobuje svým potřebám a podmínkám.  
 
      Ve svém příspěvku o akvizici regionálních dokumentů se nebudu zmiňovat o 
jednotlivých procesech akvizice, o způsobech získávání dokumentů ani o druzích 
doplňování knihovního fondu. Zaměřím se však na důležitost akvizičního plánu. 
Upozorním na úskalí, která při doplňování fondu regionálními dokumenty v praxi 
nastávají. Připomenu také nutnost spolupráce při akvizici regionálních dokumentů.  
 
      Předpokladem úspěšného doplňování fondu knihovny je především vypracování 
dlouhodobého plánu doplňování. Spočívá ve stanovení jistých zásad a pravidel také při 
akvizici regionální literatury. Důležité je vymezit region ze současného i historického 
hlediska, prostudovat dějiny, přírodní poměry, hospodářský, politický, kulturní a 
společenský život regionu. Podstatné je vymezit sběrnou oblast - region, zvolit druh 
doplňování regionálního fondu a rozhodnout o šíři výběru regionálních dokumentů. V 
neposlední řadě je nutné stanovit, v kolika exemplářích regionální dokumenty pořizovat.  
 
      Vymezení regionu je v podstatě jednorázovou záležitostí. I tak je ale potřeba sledovat 
vývoj struktury regionu, protože v něm dochází ke změnám, např. slučování obcí apod. 
Tato otázka má velký význam především při akvizici historické literatury. Naproti tomu 
studium reálií regionu představuje neustálý proces. Při doplňování fondu regionální 
literatury je nevyhnutelné, aby pracovník akvizice znal co možná nejlépe život regionu. V 
současnosti existuje dostatek přístupného materiálu, pomocí kterého může akvizitér 
získat základní vědomosti o daném regionu. Sběrná oblast by měla odpovídat okruhu 
působení knihovny. Vymezení okruhu výběru regionální literatury si určuje každá 
knihovna sama. Při doplňování regionálního fondu je kladen důraz na průběžné 
doplňování. Zpětné získávání je většinou obtížné. Rozhodnutí, jak široký výběr 
regionálních dokumentů zvolit, je velmi důležité. Nabízí se možnost shromažďovat 
regionální literaturu v nejširším slova smyslu, tj. všechny publikované materiály regionální 
svým obsahem i podle místa vydání bez ohledu na rozsah a formu. Další variantou je 
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výběr pouze určité části regionálních publikací. Zásada, v kolika exemplářích regionální 
dokumenty pořizovat, bezprostředně souvisí s otázkou využívání regionálního fondu. 
Pokud bude tento fond využíván v běžné výpůjční službě, je žádoucí doplňovat jednotlivé 
tituly ve více exemplářích. Jeden by byl určen například k prezenčnímu studiu. 
Doplňování regionálních materiálů ve více exemplářích je možné celkem úspěšně 
provádět u současně vycházející produkce. U publikací starších je mnohem obtížnější. 
 
      Za regionální dokumenty pokládáme veškeré publikované materiály mající vztah k 
určitému regionu, a to bez ohledu na jejich rozsah a formu. Podle množství 
faktografických informací patří mezi regionální dokumenty především monografické 
publikace věnované regionální tematice. Dále sem řadíme díla pojednávající o regionu 
pouze částečně. Jedná se například o studie ve sbornících, jednotlivé kapitoly v knihách 
širší tematiky, články v periodickém tisku apod. Fyzická forma dokumentu ovlivňuje 
charakter zachyceného obsahu, efektivnost jeho přenosu, způsob jeho vnímání, metody 
zpracování, uchovávání a informačního využití. Z hlediska formální úpravy mohou být 
regionálními dokumenty samostatně vydávané materiály (knihy, brožury, noviny, 
časopisy, sborníky, výroční zprávy, mapy, grafika, plakáty, katalogy, pohlednice), články a 
stati ve sbornících a periodickém tisku či netištěné materiály, tedy elektronické nosiče 
informací.  
 
      Regionální literatura, která seznamuje s dějinami, osobnostmi a událostmi regionu, je 
důležitou součástí fondů veřejných knihoven. Její získávání je ale obtížné. Při získávání 
regionální literatury je snad největším problémem obdržet informaci o tom, že daný 
dokument vyšel, kdo jej vydal a kdo jej distribuuje. Města, obce, různé společnosti, 
podniky, dobrovolné spolky (hasičů, divadelníků), ale i jednotlivci vydávají pro sebe a své 
příznivce publikace shrnující historii, uvádějící seznam členů apod. Právě tyto publikace, 
kterými jsou monografie, periodika, sborníky a drobné tisky regionálního charakteru, 
bývají předmětem akvizičního zájmu. Patří jim čestné místo v regionálním fondu příslušné 
veřejné knihovny. Proč se však akvizitéři o jejich vydání dozvídají jen náhodně? Hlavním 
důvodem je skutečnost, že regionální publikace vycházejí "utajeně". Vydavatel, kterým je 
často fyzická osoba, vydá své dílo v malém nákladu především z finančních důvodů.  
 
      Jedním ze způsobů získávání regionální literatury do fondů veřejných knihoven je 
regionální povinný výtisk. Jedná se o zákonnou povinnost. Avšak o zákonech č. 37/1995 
Sb. a č. 46/2000 Sb., které tuto povinnost ukládají, nemusí vědět každý vydavatel. 
Problém nastává hlavně u příležitostných vydavatelů, a těch není v jednotlivých regionech 
málo. Řada z nich netuší, že by měli vydané dílo oznámit, inzerovat. Záleží proto na 
pečlivosti a pilnosti akvizitéra, který musí pracně hledat, kde a co vyšlo v dané komunitě. 
Poté se snaží příslušný dokument objednat. Dokument, pokud již není pozdě, lze získat. 
 
      Stejně jako ostatní odborné činnosti v knihovnictví ani akvizice se neobejde bez 
vzájemné spolupráce s dalšími institucemi. Při doplňování knihovního fondu regionální 
literatury jsou jimi místní knihovny, archivy či muzea. Je zřejmé, že doplňování knihovního 
fondu, nejen regionální literaturou, je finančně nákladné. V nekoordinované podobě může 
rovněž vést na malém prostoru regionu k duplicitě fondů. Avšak vzájemnou spoluprací lze 
těmto problémům alespoň částečně předcházet. Na knihovny, archivy a muzea bylo 
dlouho pohlíženo jako na různé druhy institucí s rozdílnou organizační kulturou a 
profesionálními postupy. Jedná se ale o rozdíly spíše administrativní než účelové. Práce 
všech těchto paměťových institucí má řadu společných znaků. Archivy a muzea kromě 
dokumentů (písemností), které existují pouze v jednom nebo několika exemplářích, 
shromažďují dokumenty běžné produkce týkající se regionu. Spolupráce při akvizici 
regionální literatury proto přináší knihovnám, archivům a muzeím prospěch. Tyto instituce 
by se měli vzájemně upozorňovat na nově vydávanou regionální literaturu, případně si 
vyměňovat duplikáty. 
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      Akviziční oddělení by mělo pravidelně spolupracovat s knihovníky spravujícími 
regionální fond. Tato forma přímé komunikace je více než důležitá. Knihovníci pečující o 
regionální dokumenty totiž velmi často přijdou do styku např. s autory regionálních 
publikací, kteří knihovnu navštěvují. A právě touto cestou lze získat cenné informace o 
vydaných regionálních dokumentech, které se mnohdy k akvizitérům vůbec nedostanou.  
 
      Úkol doplňování knihovního fondu literaturou vztahující se svým obsahem k vlastnímu 
regionu je třeba neustále sledovat ve vlastní akviziční činnosti. Akvizice regionální 
literatury patří ve všech veřejných knihovnách k časově velmi náročným a nikdy 
nekončícím činnostem. Mnohdy jsou ale knihovníkům a především uživatelům odměnou 
opravdové regionální skvosty. 
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