
43. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií  

Slezské zemské muzeum v Opavě, 4. září 2019 
 

Akvizice v knihovnách muzeí a galerií  

workshop 
 

Iveta Mátlová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

 
 

 v současné době, vzhledem k rozmanitosti českého knižního trhu, je velmi nesnadné 

se orientovat v množství vycházejících titulů 

 

 knihovny se často potýkají s nedostatkem personálních a finančních zdrojů 

využitelných na nákup vhodné literatury 

 

 workshop chce informovat, jaké postupy jsou v knihovnách – proto jsme vybrali 

knihovny různých objemů  

 

 

 

1.       Jaká forma akvizice převažuje ve vaší knihovně? Proč? 

Vyskytují se všechny druhy akvizice: nákup, výměna, dar, povinný výtisk, reproprávo, knihy 

za zápůjčky 

 

  NM NG MG UPM 

1 dar nákup výměna dar 

2 PV a PPV výměna 

reproprávo, knihy za 

zápůjčky nákup 

3 nákup dar nákup výměna 

4 výměna   dar reproprávo, knihy za zápůjčky 

 

Ze čtyř dotázaných knihoven převažuje dar, nákup, výměna, reproprávo a knihy za zápůjčky 

 

Každý akviziční zdroj převažuje v určité oblasti – záleží na typu dokumentu 

 

 dary – představují zatím nejmohutnější zdroj neperiodické literatury – převážně starší 

(pozůstalosti, odkazy, …) jak domácí, tak zahraniční 

 nákup – dle možností každé knihovny 

 výměna – převážně zahraniční literatura 

 povinný výtisk – Knihovna Národního muzea + tzv. „Placený povinný výtisk – 

náhrada za dřívější povinný výtisk neperiodické lit 

 reproprávo – dobrý zdroj regionální literatury 

 knihy za zápůjčky - specifikum galerií 

 

 Periodika – nákupem, aby byla zachována periodicita 

 

 

 

 



 
 

2.       Nakupujete knihy, kde? Využíváte nějakých slev? 

a) nákup české literatury 

 Větší knihovny využívají slev u velkých dodavatelů (Kosmas, Academia, nasmlouvaní 

jednotliví dodavatelé) 

 menší převážně v e-shopech se slevami průměrně 25%, dále přímo v galeriích či 

muzeích 

 

b) nákup zahraniční literatury 

 univerzální dodavatelé: Starman, u paní Ing. Muchové (SABRA) – dobré ceny a 

spolehlivé dodání, Slovart, Signet, v případě potřeby přes Amazon 

 specializovaní dodavatelé:  REPNAT, …. 

 přímý nákup 

 menší knihovny zahraniční literaturu nenakupují – problém s proplacením 

 

3.       Využíváte dary pro akvizici? 

Ano – výrazná část akvizice 

- předchází pečlivý výběr 

- často odmítají 

- z pozůstalostí, od umělců, dary zaměstnanců muzea, dary od jednotlivých galerií, 

nepravidelně (nárazově) dary větších celků, pozůstalostí apod. 

 

4.       Využíváte dotace, jaké? 

 Projekt „Česká knihovna“ ………….. nákup českých knih Grant Česká knihovna 

je projektem Moravské zemské knihovny v Brně. Je určen na podporu 

nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a literární vědy, zapojené 

knihovny tak mohou zdarma získat kvalitní literaturu. Knihovny, které jsou 

zaregistrovány v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury, se mohou do projektu 

zapojit. Podmínky zapojení do projektu naleznete zde: http://www.mzk.cz/cesknih/ 

 Projekt „CzechELib“ ………………… nákup EIZ (citační databáze – podpora 

70%, ostatní – podpora 50%) 

 rozpočty na VaV – nákup odborné literatury, částečná úhrada EIZ 

 DKRVO, granty jednotlivých odborných pracovníků -  řešitelů projektů  např. 

DKRVO, NAKI, INTERREG 

 grant Věda a výzkum v řádu desítek tisíc Kč ročně 

 

5.       Pokud využíváte výměnu publikací - převažuje národní nebo mezinárodní? Proč? 

 výměna publikací je tradiční zdroj pro získávání odborné literatury 

 převažuje mezinárodní výměna – důvody jsou sice v prvé řadě finanční, zároveň 

jde též často o hůře dostupnou úzce odbornou literaturu  

 v posledních letech vzrůstá počet výměnných partnerů v ČR 

 

6.       Používáte metodu Konspektu jako nástroj budování fondu, nebo jako pouze věcné  

třídění? 

NE – fond profilujeme v kontextu s budováním sbírek muzea, podle potřeby kurátorů 

- nepoužíváme, a to ani pro věcné třídění. Fond profilujeme v kontextu s budováním 

sbírek muzea (užité umění + design s přesahem do výtvarného umění a příbuzných 

oborů) 

 

 



 
 

7.       S jakými problémy se potýkáte při akvizici? Jaký druh literatury je problematické  

sehnat/získat? 

 regionální literatura – menší vydavatelé, kteří o sobě nedají vědět, a přitom mají velmi 

zajímavou 

 v zahraničí – např. vědecké společnosti – pokud neposkytují o svých publikacích 

dostatek informací nebo nejsou schopni je prodávat či jinak poskytovat; dále některé 

státy (státy býv. Sovětského svazu, …) 

 zejména úzce odborná literatura 

 

 nemohou nakupovat přímo přes e-shopy  

 problémy finanční, zejména u zahraniční literatury 

 dále náklady na poštovné u výměny publikací 

 špatně se získávají publikace vydávané univerzitami nebo různé sborníky, které nejsou 

v běžné distribuci, či o nich nejsme dostatečně informováni 

 dále starší publikace 
 

8.       Kdo o akvizici rozhoduje, kolik lidí - komise nebo pouze knihovník/akvizitér? 

 Akviziční komise nejsou ustaveny 

 rozhodují sami – většinou akvizitéři na jednotlivé oblasti ve větších knihovnách 

 jednak dle sběrného profilu, jednak konzultace s příslušnými odborníky na danou 

oblast 

 pro akvizici shromažďujeme návrhy (např. z přehledu vydaných knih, anotace knih 

z odborných časopisů, při návštěvě výstav apod.), pak knihovnice, která má akvizici 

jako dílčí část náplně práce, konzultuje návrhy s ředitelkou knihovny tak, aby nákup 

splňoval strategické cíle knihovny při budování fondu 

 

9.       Jaké vlastnosti by měl mít akvizitér? 

 dobrá znalost vlastního knihovního fondu 

 přehled o knižním trhu (produkci, dostupnosti, dodacích, platebních podmínkách atd.), 

celkově o dění v oboru 

 nadhled, přehled v oboru, schopnost vyhodnocovat požadavky uživatelů, pečlivost 

(hlídání grantových prostředků).  

 kontakty s odbornými pracovníky-kurátory  

 

 

Závěr: 

 doplňování fondu v souladu s profilem knihovny 

 nezapomínat na kontinuitu při tvorbě fondu 

 knihy slouží odborné veřejnosti k prezenčnímu studiu a pracovníkům muzea + 

netypickým uživatelem jsou výstavy a trvalé expozice 

 knihovník musí umět jednat s odbornými pracovníky, dopátrat se jejich skutečných 

potřeb 

 schopnost komunikace s obchodníky při domlouvání rabatu 
 

 

Výzva: 

Elektronická konference KOMIG – posílat hlášení nových knih z jednotlivých muzeí. 

 

 



 
 

Jiný způsob akvizice je zaveden v Muzeu v Bruntále, které je zřizováno krajem. Nákup 

probíhá prostřednictvím Regionálního knihovnického centra, které je součástí Městské 

knihovny. Centrum nakupuje, zpracovává a distribuuje novinky pro všechny knihovny 

bývalého okresu. 

 Muzeum s Městskou knihovnou má na každý rok podepsanou smlouvu o této službě. 

V té je uvedená i finanční částka na nákup knih pro daný rok. Ke konci roku vystaví 

RKC celkovou fakturu s přiloženým soupisem nakoupených knih. 

 V průběhu roku jsou knihy předávány na základě dodacích listů.  

 K této praxi přistoupili asi před 20 lety, jednak na základě výborné spolupráce, ale 

hlavně z úsporných důvodů. RKC nakupuje ve velkém, tudíž s rabatem, který tvoří  

v průměru 25% na 1 výtisk – někdy i víc. 

 Od roku 2019 objednává knihovna přes akviziční portál Team Library, který tuto praxi 

ještě zjednodušuje. (např. okamžitý stav čerpaných financí, větší nabídka titulů na 

jednom místě.) 

 Knihovnice sama nakupuju jen nabídky malých vydavatelů a muzeí. 

 

 

Akviziční portál TeamLibrary 

 

 nezávislá platforma slučuje nabídku nejvýznamnějších vydavatelských  

a distribučních domů v České republice (cca 100 000 unikátních skladových titulů od 

Albatrosu, Euromedie, Kosmasu, Pemicu, Allpresu, Hostu a dalších). Celkem zalistováno 

250 000 unikátních titulů. Jedná se o katalog s nejširší velkoobchodní nabídkou v ČR 

 poskytuje komplexní přehled o vydávaných titulech s možností nákupu z jednoho 

místa 

 možnost pohodlně a rychle porovnat cenu bez složitého hledání na stránkách různých 

distributorů 

 webová aplikace má podobu internetového obchodu s vyhledáváním podle 

nejrůznějších kritérií jako je název, autor, datum vydání, žánr apod. Aplikace je plně 

webová, nezávislá na jakémkoli knihovním systému a zdarma k dispozici pro všechny 

knihovny v ČR. 

 každá knihovna pak může mít nastavený vlastní rozpočet pro sledování čerpání prostředků 

na nákup během roku 

 portál není otevřená platforma, přihlásit se lze u Ing. Martina Liperta 

(Martin.Lipert@TeamLibrary.cz) 

mailto:Martin.Lipert@TeamLibrary.cz

