Ná rodní knihovna ČR
Odbor doplň ovánífondů

Zprá va ze služ ebnícesty do Rakouské ná rodníknihovny 27.7. 2001

Př edkládá:

Mgr. Světlana Knollová, vedoucí oddělení doplňování zahranič ní literatury

Ú č el cesty:

seznámit se s implementací modulu ACQ v Rakouské národní knihovně,
projednat otázky výměny publikací mezi našimi knihovnami, konzultovat
společ né akvizič ní problémy

Doprava:

vlastní

Nocleh:

hrazen z vlastních prostř edků (pension v Mikulově)

Termín cesty: 27.7. 2001

Ú č elem mé návštěvy v Rakouské národníknihovně bylo konzultovat otázky spojené
s implementací akvizič ního modulu v knihovnické m systé mu ALEPH a projednat problé my
spojené s vzájemnou spolupracíve výměně publikací.
Z Prahy jsem odcestovala v odpoledních hodinách 26.7. 2001. Po přenocovánív Mikulově
jsem brzy ráno jela do Vídně. Do Rakouské národníknihovny jsem dorazila kolem 9.30, kde na
mne č ekal kolega z odděleníakvizice Dr. Michal Lion a paníElisabeth Kolb odpovědná za
automatizované akvizič nízpracování.
Paní Kolb mi předvedla jejich způ sob využívání modulu ACQ v automatizované m
objednávánía zpracovánídokumentů . V Rakouské národníknihovně existuje jiná koncepce
tvorby rozpoč tů než u nás: existujícífinanč níč ástka se dělípodle fondů , to jest každý fond
knihovny má svů j rozpoč et. Akvizice Národníknihovny Č R má rozpoč ty pro každé ho ze svých
dodavatelů knižníprodukce vč etně partnerů výměny.
V Rakouské národní knihovně se hodně využívá možnost stahování bibliografické ho
záznamu z katalogů jiných něměckojazyč ných knihoven přímo z nabídky v systé mu ALEPH.
Stahováníprobíhá bezprostředně a rychle. V případě, že nikdo ze zúč astněných institucížádanou
knihu nevlastní, vytváříse bibliografický záznam (ve formátu MAB), na který se připojíakvizič ní
objednávka a v jednotce se uložístatus odpovídajícípublikaci teprve objednané . Podle toho se
v modulu OPAC u záznamu objevuje hláška Objedná no. Záznamy se nezamykají- vše, co se
uloží, je přístupno č tenářské veřejnosti. Po dodání knihy se status v jednotce mění na Ve
zpracová ní a podle přáníč tenáře se kniha dá vytáhnout z linky k prezenč nímu studiu (v Rakouské
národní knihovně se veškerá produkce pů jčuje pouze prezenč ně, samozřejmě až na malé
výjimky).
Oddělení doplň ování hodně využívá akvizič ní procedury systé mu Aleph, především
rešeršnía tiskové . Veškeré objednávky se posílají dodavatelů m pomocí odpovídajícíutility
elektronickou poštou. Vypadá to velice inspirativně i pro naši knihovnu. Z druhé strany oddělení
akvizice Rakouské národníknihovny poč ítá svoje statistiky ruč ně, a velké statistiky jsou v režii
systé mové ho knihovníka. V duchu jsem poděkovala našemu OKS a OA, že pro nás vytvořili
eutility pro zpracování akvizič ních statistických údajů . Přes určitou náročnost (vyžaduje
naprostou přesnost v ukládáníúdajů ) programu, si již neumím představit ruč nípočítánístatistik.
V záříRakouská národníknihovna chystá zaváděníverze 14 v systé mu Aleph. Kolegové mi
přislíbili napsat své dojmy a uživatelské postřehy o nové verzi. Taková osobnípracovnísetkání
a možnost se podívat, jak to dělajínaši kolegové jinde, jsou pro nás vskutku inspirativnía
užiteč né .
Co se týče našich společ ných pracovních kontaktů , výměna probíhá bez problé mů a
úspěšně. V rámci úspory poštovních výloh pro naši knihovnu jsem odvezla do Rakouské národní
knihovny dva balíky publikacína výměnu o hmotnosti 20 kg (což na poštovním dělá cca 500
Kč ).
Jinak jsme s paní kolegyni Kolb krátce (jak to dovolil č as) probrali problé my
v doplň ovánízahranič níliteratury. Skladba získávané produkce je v Rakouské národníknihovně

té měř stejná jako u nás. Na rozdíl od nás však pokračují v získávání disertač ních prací
zahranič ních univerzit, většíč ást produkce ale nakupují, protože již nemajídost výměnných
kontaktů . Obzvlášť si kolegové stěžovali na vysokou cenu nakupovaných disertač ních prací. Při
té to příležitosti mě již po několikáté zamrzelo, že naše knihovna v letošním roce hodlá ukonč it
doplň ovánízahranič ních disertačních prací, přič emž se jedná o velice aktuálnía profilově nám
odpovídajícíprodukci, kterou z většímíry získáváme za velmi příznivých finanč ních podmínek
výměnou.
Odpoledne mi pan Dr. Lion ukázal knihovnu, vč etně nově upravených č tenářských
prostor. Navzdory tomu, že Rakouská národníknihovna je situována přímo v srdci Vídně na
Heldenplatz, na nedostatek místa si nestěžuje: všechna skladiště jsou umístěna do suteré nních
prostor pod a před budovou.V suteré nu se nacházíté ž studovna mikrodokumentů plně zařízená
moderními zpětně zvětšovacími č tecími přístrojí(s tiskárnami). Po prohlídce knihovny jsme
navštívili č eské kulturnístředisko ve Vídni, s jehož ředitelem jsme diskutovali o možnostech
spolupráce naších institucí.
Na závěr své zprávy bych ráda poděkovala kolegů m z Rakouské národníknihovny paní
Kolb a panu Dr. Lionovi, kteřímě na návštěvu knihovny pozvali a věnovali mi svů j č as, a
v neposlednířadě své mu manželovi, který mě dopravil do Vídně a zpět.

Mgr. Světlana Knollová

