
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 25.6.2007 
Číslo: Ročník 17 (2007), Číslo 2 
Sekce: Naše téma 
Název článku: Meziknihovní služby opět žádané 
Autor: Irena Šrajerová 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=813 

Meziknihovní služby opět 
žádané           

Irena Šrajerová           
 

     Městské knihovny z prostorových důvodů nemohou mít ve svých knihovních fondech veškerou 
knižní produkci. Čtenáři tedy často přicházejí se specifickými požadavky na zapůjčení knih, které 
knihovna ve svém fondu nemá. Aby mohly knihovny vyhovět i těmto čtenářům, existuje 
meziknihovní výpůjční služba. Tato služba umožňuje půjčování dokumentů mezi jednotlivými 
knihovnami. Probíhá na dvou úrovních. Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní 
meziknihovní výpůjční služba. 
 
      Před zavedením výpočetní techniky do knihoven sloužily k objednávání požadovaných titulů 
předtištěné žádanky, které se poštou posílaly do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Tato knihovna měla, podle knihovního zákona, právo povinného výtisku. SVK poslala žádající 
knihovně zpět žádaný titul nebo žádanku postoupila do jiné knihovny. 
 
      V současnosti, kdy má čtenář na internetu přístup do katalogů jednotlivých knihoven v České 
republice, které již mají zřízené své www stránky, si může tituly vyhledávat sám. Pokud se čtenář 
hůře orientuje v práci s počítačem, může se obrátit o pomoc s vyhledáním titulů na knihovnici za 
výpůjčním pultem. Praxe jednotlivých knihoven je různá. V naší knihovně čtenář vyplní předtištěnou 
interní žádanku, kterou odevzdá knihovnici. Ta mu požadovaný dokument prostřednictvím 
elektronické pošty objedná a informuje ho o termínu dodání. Po výzvě si čtenář následně knihu 
vyzvedne i vrátí v knihovně, kde si podal požadavek. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 
si čtenáři mohou půjčovat jak naučnou literaturu, tak i beletrii. Vnitrostátní meziknihovní výpůjční 
služba není zpoplatněna, čtenář se pouze, podle podmínek konkrétní knihovny, finančně podílí na 
úhradě poštovného. 
 
      Městská knihovna Slavoj má zkušenost s touto službou i na mezinárodní úrovni, kdy svým 
čtenářům zprostředkovala zapůjčení knih a zajistila vyřízení kopií článků z knih nebo časopisů i z 
knihoven mimo území České republiky. Jako příklad lze uvést uskutečnění mezinárodní 
meziknihovní objednávky Dr. Luďka J. Dobroruky na zapůjčení většího množství publikací, které 
potřeboval pro svou vědeckou práci v oblasti zoologie. Půjčování dokumentů ze zahraničí probíhá 
prostřednictvím Národní knihovny v Praze a je zpoplatněno dle platného ceníku Národní knihovny 
České republiky. 
 
      Další možností je zapůjčení kopií článků z různých dokumentů. I v této oblasti došlo ke 
zrychlení při vyřizování objednávek. Například Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové má na 
svých webových stránkách službu EDD - systém elektronického dodávání dokumentů, kdy 
okopírovaný článek není posílán žadateli prostřednictvím České pošty, ale elektronickou cestou. 
 
      V případě zájmu čtenáře o vypůjčení periodika je situace ovlivněna faktem, že knihovny 
jednotlivá čísla časopisů daného roku nechávají vázat a celé ročníky prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby nepůjčují. Čtenáři zhotoví kopie článků, které odešlou do žádající knihovny. Ceny 
kopií dokumentů jsou stanoveny ceníky jednotlivých knihoven. 
 
      Meziknihovní výpůjční službu nevyužívají pouze studenti nebo vědečtí pracovníci, i když tito 



především, ale všechny kategorie čtenářů. Stoupající zájem o tuto bezesporu výhodnou a 
přínosnou službu dokládají statistické údaje o počtu požadavků a výpůjček v jednotlivých letech. V 
Městské knihovně Slavoj činil počet meziknihovních výpůjček v loňském roce 134, v letošním roce 
185 titulů. Na počátku tohoto desetiletí sice tato služba zaznamenala dočasnou stagnaci, ale v 
současné době se díky lepší dostupnosti informací a v neposlední řadě i ekonomické nenáročnosti 
opět těší stále větší oblibě čtenářské obce. 
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