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Aktualizace knihovních fondů v knihovnách na Rychnovsku

Naděžda Kaločová 

Aktualizace a vyřazování knihovního fondu je stejně důležitou činností jako jeho doplňování. Zásadou je zachovat rozsah knihovního 

fondu v optimálních mezích a udržovat rovnováhu mezi nově získanými přírůstky a úbytky zastaralých a nevyužívaných dokumentů. 

Aktualizace knihovních fondů v profesionálních knihovnách spadajících pod pověřenou knihovnu v Rychnově nad Kněžnou a 

v pověřené knihovně samotné probíhá podobně. Rozpočty měst jsou knihovnám ve většině případů příznivě nakloněny, a tak každý 

rok přibývá množství nových titulů. Vyřazování je tedy podmíněno nejen potřebou aktualizace a doplňování, ale také nedostatkem 

místa. Základní principy a pravidla pro stanovení rozsahu, obsahu a kvality knihovních fondů přináší metodický pokyn Ministerstva 

kultury ČR „Standard pro dobrý knihovní fond“ z roku 2017. V každé knihovně ovšem zůstávají dokumenty regionální literatury, 

povinné četby nebo tzv. základní fond, který nelze vyřadit. Výměnné soubory pořízené v minulých letech z prostředků zřizovatelů 

střediskových a obecních knihoven byly v minulých letech značně zredukovány. Prakticky v nich zůstal pouze základní fond. Knihovní 

fondy pořízené z krajské dotace se zatím odepisují v omezené míře. Jedná se hlavně o duplikáty nebo obsahově velmi zastaralé 

dokumenty.

Aktualizaci knihovních fondů lze ukázat na příkladu knihoven zajišťujících výkon regionálních funkcí na území oblasti Rychnov nad 

Kněžnou:

Městská knihovna v Dobrušce vyřazuje každoročně. V roce 2018 to bylo 1 670 svazků. Vzhledem ke kapacitě oddělení pro dospělé 

čtenáře přeřazuje průběžně knihy do skladu. Práce probíhají především o prázdninách, kdy není tolik akcí pro veřejnost a chodí 

méně uživatelů. Při Svatováclavských slavnostech měla knihovna již dvakrát na dobrušském náměstí stánek, kde se podařilo část 

vyřazených knih prodat.

V Městské knihovně v Opočně vyřazují po celý rok a přednostně odepisují knihy poškozené a zastaralé, případně duplikáty, tak 

jako ve všech knihovnách. Pro vyřazení musí dokument splňovat minimální stáří 10 let, nesmí patřit mezi doporučenou (povinnou) 

četbu nebo být bestsellerem.

Městská knihovna ve Vamberku také průběžně vyřazuje a odepisuje. V minulosti zřizovatel nebyl vyřazování nakloněn. Současné 

vedení města by chtělo vyřazovat mnohem razantněji. Letos knihovnice plánují odepsat asi 900 svazků, ale na září 2019 je 

plánována revize knihovního fondu a podle konečného výstupu se uvidí, v jakém množství budou knihy odepsány.

Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou vyřazuje prakticky každý rok, jen v minulých letech této činnosti moc přáno nebylo. 

V roce 2018 bylo vyřazeno celkem 5 423 svazků, z toho bylo 2 924 z výměnného fondu. Svazky vyřazené z výměnného fondu nebyly 

pořízeny z krajské dotace. Jedná se o vlastní výměnný fond rychnovské knihovny, který byl po několika letech aktualizován, a zůstaly 

zde pouze dokumenty základního fondu. V roce 2019 pokračuje další vyřazování knihovního fondu hlavně kvůli stěhování knihovny 

v roce 2020. Provádíme velmi důkladnou aktualizaci skladů, kde se přednostně odepisují duplikáty, dokumenty zastaralé a 

nevyužívané. Dále vyřazujeme dokumenty, které se nacházejí ve volném výběru v půjčovnách a nejsou vypůjčené cca 8 let. Některé 

vyřazené dokumenty nabízíme školám a dále dvakrát do roka (na jaře a na podzim) široké veřejnosti v rámci „Bazárku knih a 

časopisů“. Vyřazené dokumenty jsou oceněny, rozděleny na dětskou literaturu a pro dospělé, dle času a možností dále vyčleňujeme 

detektivky a naučnou literaturu. V roce 2018 jsme v rámci této akce prodali celkem 1 626 dokumentů, v roce 2019 na jaře to bylo 1 

128 dokumentů. Další Bazárek je plánován na listopad 2019. Kromě Bazárku nabízíme vyřazené dokumenty i v půjčovně pro dospělé 

čtenáře, kde jsou pravidelně doplňovány. Dále jsme je prodávali v rámci Rychnovského jarmarku na konci srpna 2019.
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