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Pravidla pro meziknihovní výpůjčky v pohybu

Eva Semrádová a Lenka Málková

„Centrální portál českých knihoven vám umožní získat požadované dokumenty… kdykoli, odkudkoli a kdekoli.“[1]

Aby se tato myšlenka dala splnit, bude Centrální portál českých knihoven potřebovat ke své existenci knihovny 

fungující v celistvém systému pod heslem spolupráce, sdílení, pohotovost, aktivita. V rámci příprav na uvedení 

portálu do provozu se formulují nejen zcela nové postupy propojení knihoven, ale analyzují se i stávající 

kooperační systémy. Jedním z nejstarších (poprvé v knihovním zákoně z roku 1959) je systém, který klade 

knihovně za povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční službu. A právě tento systém byl v letošním roce 

podroben celostátnímu šetření.

Podmínky pro MVS jsou popsány v knihovním zákoně, přesto analýza odhalila řadu různých přístupů 

k poskytování meziknihovních výpůjček. Objem meziknihovních služeb není malý, přes meziknihovní služby projde

ročně 300 000 požadavků. Úspěšnost kladného vyřízení dosahuje vzhledem k dostupnosti elektronických katalogů 

téměř 95 %. Finanční náklady na poštovné dosáhly v loňském roce 7,5 milionu Kč, a to je potřeba vzít v úvahu, že 

pro značnou část výpůjček byly zvoleny alternativní způsoby dopravy (například společný rozvoz s výměnnými 

soubory). Problém je v tom, že některé knihovny různým způsobem omezují dostupnost dokumentů, jiné knihovny 

řeší přes MVS svou nedostatečnou akvizici. Jsou knihovny, kam putují žádanky z jiných knihoven častěji, než to 

odpovídá jejich postavení v systému knihoven, a to jen proto, že jsou při vyřizování požadavků rychlejší a 

ochotnější než jinde. Ani poučení uživatelů o existenci MVS není všude samozřejmostí. Rozdílný je rozsah služby, 

rychlost, propagace i výsledná cena. A to není vhodné východisko pro realizaci základního principu knihovnické 

koncepce, tj. „rovného přístupu ke službám“.

Závěry průzkumu v oblasti MVS publikovali Mgr. Ivo Kareš, předseda Sekce SDRUK pro služby a ředitel 

Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, a Karolína Košťálová, vedoucí oddělení referenčních a 

meziknihovních služeb NK ČR, v rámci letošní konference Knihovny současnosti.[2] Dílčí výsledky šetření, které 

uskutečnila za Královéhradecký kraj na jaře letošního roku Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 

celostátní trendy jen potvrzují. Za jeden rok se v Královéhradeckém kraji vystaví téměř 10 000 žádanek o 

poskytnutí MVS, z toho jen 5 % putuje mimo kraj, ostatní jsou vyřešeny v krajské knihovně nebo v městských 

knihovnách. Největší počet zájemců o meziknihovní výpůjčky nenajdeme mezi vesnickými knihovnami, ty řeší i 

konkrétní požadavky svých uživatelů nejprve přes regionální služby a výpůjčku z výměnných fondů. Z průzkumu 

vyplynulo, že nejčastěji vyřizují svým uživatelům meziknihovní výpůjčku větší městské knihovny. Rozdíly v objemu 

této služby u srovnatelných knihoven jsou až několikanásobné, takže se nabízí otázka, zda tato skutečnost více 

než s akvizicí a kvalitou fondů nesouvisí s propagací nebo s finanční náročností služby. Tento závěr podporuje i 

častá neúplnost nebo dokonce absence informací o MVS na webech knihoven. Sonda do oblasti finančních 

nákladů ukázala, že pracovníci našich knihoven aktivně vyhledávají úsporná řešení v distribuci MVS a čtenářský 

poplatek se v mnoha případech neváže na výši poštovného, ale je stanoven paušálně, a nemusí tedy odpovídat 

skutečným nákladům. Opodstatněný je i názor, že poplatek je pro čtenáře limitující a je regulačním prvkem pro 

objem požadavků. Příliš vysoké náklady odrazují od využívání MVS, služba zdarma s sebou nese projevy 

neukázněnosti uživatelů, kteří nerealizují objednanou výpůjčku a knihovně vznikají zbytečné náklady.

Na celostátní analýzu současného stavu MVS navazují návrhy na přesnější formulaci metodických zásad pro 

poskytování a financování MVS jak ze strany SDRUK, tak ze strany Národní knihovny. Aktualizaci Metodických 

pokynů pro meziknihovní služby v ČR [3] se 6. 11. 2014 v Národní knihovně v Praze věnovala Sekce pro služby 

SDRUK. Jednání se účastnila Mgr. Lenka Málková, vedoucí odboru služeb SVK HK, a tak se čtenáři U nás mají 

nyní možnost seznámit s výsledky tohoto setkání. Nejvýznamnější změny a dodatky, které byly odsouhlaseny, 



jsou tyto:

Do systému meziknihovních služeb jsou zahrnuty i knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí, které mají 

povinnost knihovnám městským a obecním v rámci své působnosti poskytovat kromě jiných služeb i meziknihovní 

výpůjční a reprografické služby.

Objednávky meziknihovních služeb mohou být vyřizovány ze zdrojů tištěných, z digitálních knihoven, 

z licencovaných databází a z dalších typů dokumentů dostupných ve fondech knihoven (např. CD, DVD, kazety, 

CD-ROM, mikrofiše, mikrofilmy atd.). Využití konkrétních zdrojů musí být vždy v souladu s platnými právními 

předpisy či licenčními podmínkami.

Požadavky mohou být vyřízeny výpůjčkou dokumentu, zasláním papírové kopie nebo formou elektronického 

dodávání dokumentů.

Uživatel, který nenajde dokument ve fondu knihovny, ve které má platnou registraci, může požádat knihovnu o 

obstarání dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Toto právo vzniká i v případě, 

že požadovaný dokument je ve fondu jiné knihovny, která se nachází ve stejném městě.

Žádající knihovna je povinna primárně oslovit knihovny ve svém regionu, tj. zejména knihovnu pověřenou 

výkonem regionálních funkcí a krajskou knihovnu.

Dožádaná knihovna vyřizuje žádanku na meziknihovní služby neprodleně po jejím doručení.

Předmětem meziknihovních služeb jsou všechny typy vydaných dokumentů. Neexistují omezení daná např. 

obsahem, rokem vydání, formátem dokumentu. Z MVS mohou být vyjmuty dokumenty, které mají v dožádané 

knihovně charakter konzervačních fondů, historických fondů či fondů určených pro prezenční studium. Jednotky,

které jsou v dožádané knihovně určené pro absenční výpůjčky, by měly být předmětem MVS automaticky.

V souladu s doporučením ÚKR z roku 2003 by požadavky realizované v rámci jednoho kraje měly být dožádanou 

knihovnou poskytnuty zdarma, tj. bez účtování nákladů spojených s dopravou.

Zápis z jednání sekce naleznete na webových stránkách Sdružení knihoven ČR.[4]
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