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Na rozdíl od řady jiných vysokých škol u nás i
v zahranǐcí nemá Masarykova univerzita žádnou
centrální úsťrední knihovnu, která by poskyto-
vala jednotné knihovní a informační služby. Nao-
pak, knihovní struktura MU je značně rozťríštěná
– je tvořena systémem 9 fakultních úsťredních
knihoven, pod které je začleněno dalších 120 díl-
čích a oborových knihoven. To vše je rozpro-
sťreno v univerzitních lokalitách po celém Brně1.
Prostorová rozťríštěnost knihoven je dále umoc-
něna i jejich organizační nezávislostí – knihovny
spadají pod příslušné fakulty a jejich ústavy. Ta-
kovýto systém poskytuje na jedné straně vyso-
kou míru flexibility a možnost nastavovat služby
jednotlivých knihoven přímo podle specifických
poťreb konkrétních skupin uživatelů. Na druhé
straně však přináší i různé problémy a omezení,
zejména v situaci, kdy univerzita zavádí širokou
prostupnost studia a přinejmenším v oblasti stu-
dia mizí jasně vymezené hranice mezi fakultami.

Knihovny MU úzce spolupracují prosťrednictvím
KIC MU2 a koordinují svůj rozvoj v oblasti tech-
nologií již více než 10 let. V letošním roce byla
zahájena obdobná koordinace i v oblasti samot-
ných knihovních služeb; sít’ knihoven MU se tak
poprvé začíná chovat skutečně jako jednotný ce-
louniverzitní systém.

V tomto článku popíšeme nejprve nově vytvo-
řený systém knihoven MU a jeho dopady na uži-
vatele (především studenty a zaměstnance MU).
V další části pak zrekapitulujeme aktuální stav
v zavádění centrálního univerzitního automati-
zovaného knihovního systému Aleph, který po-
skytuje systému knihoven MU poťrebnou techno-
logickou podporu.

1 Systém knihoven MU

Přestože se již delší dobu fakultní úsťrední
knihovny MU pokoušely sladit základní parame-

1Od září 2004 paťrí do systému knihoven MU i první
mimobrněnská knihovna – knihovna Univerzitního centra
Teľc, působící prozatím jako pobočka Sťrediska vědeckých
informací ESF MU.

2Knihovnicko-informační centrum MU při Ústavu výpo-
četní techniky MU.

try poskytovaných služeb (zejména v oblasti vý-
půjček), vyznívaly dlouho tyto snahy do ztra-
cena. Mezi knihovníky i akademickými funkcio-
náři na fakultách přetrvávala tendence posuzo-
vat věci především fakultní optikou: byla zdůraz-
ňována fakultní specifika a panovaly obavy z ote-
vření fakultních či ústavních fondů celouniver-
zitní věrejnosti (

”
někdo ‘cizí’ si rozpůjčuje doku-

menty, které si pořizujeme z vlastních prostředků
a kterých my sami máme nedostatek“). Výsled-
kem byla situace s řadou paradoxů, kdy napří-
klad student jedné fakulty si nemohl absenčně
vypůjčit studijní literaturu na jiné fakultě (ťre-
baže přednášky na této fakultě si zapsat mohl),
kdy na některých fakultách platili studenti za
možnost využívat služby knihoven registrační
poplatek – zatímco na jiných fakultách byly ty-
též služby poskytovány zdarma, kdy se často i
dramaticky lišily výpůjční lhůty, poplatky z pro-
dlení, rozsah nabízených služeb a mnohé další
parametry knihoven.

Na základě podnětu studentské komory Aka-
demického senátu a za aktivní podpory vedení
MU zahájilo Knihovnicko-informační centrum na
jaře tohoto roku práce na vytvoření jednotné po-
litiky MU v oblasti knihoven, které vyústily v nový
Knihovní řád MU [1], vydaný jako směrnice rek-
tora MU č. 14/2005, s účinností od 1.10.2005.
Jako základní východiska pro jednotnou kni-
hovní politiku MU byly přijaty následující zá-
sady:

– zrušení registračních poplatků pro interní uži-
vatele

– rovný přístup uživatelů ke knihovním služ-
bám

– harmonizace výpůjčních parametrů
– sladění poplatků z prodlení
– zavedení nových celouniverzitních služeb
– vytvoření Knihovního řádu MU.

1.1 Registrace uživatelů a registrační po-
platky

Registrační poplatky pro interní uživatele (stu-
denty a zaměstnance MU) byly na celé MU zru-
šeny. Registrační poplatky pro externí uživatele
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byly sjednoceny, přǐcemž knihovny mají mož-
nost nabídnout externím uživatelům i tzv. bez-
registrační režim, při němž se uživatel neregis-
truje a neplatí poplatek, je mu ovšem umož-
něno využívání pouze prezenčních služeb. Sa-
motný proces registrace byl zjednodušen: uživa-
tel provádí jen jednu papírovou registraci (spoje-
nou s poskytnutím zákonem vyžadovaného sou-
hlasu s nakládáním s osobními daty a s pí-
semným závazkem dodržování příslušných kni-
hovních řádů), a to v první fakultní úsťrední
knihovně, kterou navštíví. Tato registrace pak ná-
sledně platí pro celý systém knihoven MU.

1.2 Rovný přístup ke knihovním službám

Knihovní řád MU zavádí jednotně pro všechny
knihovny MU pět kategorií interních uživatelů
(Student, Doktorand, Učitel, Zaměstnanec, Spe-
cifický – uživatel se specifickými nároky) a
jednu kategorii pro externí uživatele (Věrejnost).
V rámci dané kategorie uživatelů platí zásada
rovného přístupu, to znamená, že knihovna po-
skytuje všem uživatelům v dané kategorii stejné
služby bez rozlišování, zda jde o uživatele z ma-
těrské fakulty či jiné fakulty MU. Nemělo by
tedy již docházet například k tomu, že v dané
knihovně jsou jednomu studentovi MU poskyt-
nuty výpůjčky za jiných podmínek (výpůjční
lhůta, výpůjční limit, poplatky z prodlení atd.)
než jinému studentovi MU. Služby pro jednotlivé
kategorie uživatelů ovšem mohou být nastaveny
rozdílně – např. interní uživatelé mohou mít jiné
výpůjční lhůty než externí uživatelé, obdobně
mohou existovat rozdíly v nastavení výpůjčních
služeb mezi učiteli či zaměstnanci a studenty.

1.3 Harmonizace výpůjčních parametrů

Rovný přístup sám o sobě nezaručuje stejné cho-
vání všech knihoven na MU; dosud byly para-
metry a repertoár poskytovaných služeb nasta-
veny fakultu od fakulty různě. Mají-li knihovny
MU fungovat jako jednotný systém, je žádoucí
rozumné sjednocení hlavních parametrů knihov-
ních služeb3.

3Pokoušet se o absolutní sjednocení všech parametrů
není ani možné ani žádoucí, at’ již vzhledem k objektivně
existujícím rozdílům mezi fakultami nebo k zamě̌rení a
velikosti jednotlivých knihoven.

Uživatel využívající služeb více knihoven by
neměl být konfrontován se zásadně odlišnými
podmínkami, zejména v oblasti půjčování do-
kumentů. Knihovny MU se shodly zavést jed-
notné kategorie dokumentů, přidělované knihov-
ním jednotkám v závislosti na požadovaném re-
žimu půjčování4:

Prezenční výpůjčka – dokumenty půjčované
pouze prezenčně, na místě

Prezenční výpůjčka+ – dokumenty půjčované
prezenčně s tím, že po stanovené hodině je
možné dokument půjčit absenčně na dobu
uzavření knihovny (obvykle přes noc/víkend);
dokument musí být vrácen do stanovené ho-
diny následujícího pracovního dne.

Krátkodobá výpůjčka – výpůjčka na malý počet
dnů (obvykle týden).

Standardní výpůjčka – výpůjčka na standardní
počet dnů (na měsíc).

Semestrální výpůjčka – obvykle studijní litera-
tura půjčovaná na dobu jednoho semestru .

Dlouhodobá výpůjčka – dokumenty zapůjčené
uživateli

”
na dobu neurčitou“ – dle jeho po-

ťreb nebo do ukončení pracovního poměru
(např. literatura pořízená z grantů, z pro-
sťredků katedry, apod.).

Konkrétní parametry výpůjčky (výpůjční lhůta,
počet půjčených dokumentů, poplatky z pro-
dlení, aj.) daného dokumentu daným uživatelem
jsou dány nastavením výpůjční matice kombi-
nující kategorie uživatelů s kategoriemi doku-
mentů. Tato nastavení jsou v rámci celé MU jed-
notná. Nastavení výpůjčních lhůt je uvedeno v ta-
bulce 1.

Pro každou kategorii uživatelů je zaveden cel-
kový limit na počet souběžně existujících výpůj-
ček v dané knihovně (dlouhodobé výpůjčky se do
tohoto limitu nezapočítávají):

– 30 pro kategorie Student a Doktorand
– 50 pro Učitel, Zaměstnanec a Specifický
– 10 pro Věrejnost (poskytuje-li knihovna ab-

senční výpůjčky externím uživatelům).

4Knihovna nemusí zavést všechny kategorie doku-
mentů; zavádí pouze ty, které jsou v jejím případě účelné
či mají smysl.
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Krátkodobá_V Standardní_V Semestrální_V Dlouhodobá_V
Student týden měsíc semestr —
Doktorand týden měsíc semestr ano
Učitel týden měsíc měsíc ano
Zaměstnanec týden měsíc měsíc ano
Specifický měsíc 2 měsíce semestr ano
Veřejnost týden/prezenčně měsíc/prezenčně měsíc/prezenčně —

Tabulka 1: Výpůjční lhůty

V případě poťreby mohou fakulty stanovit kromě
celkového limitu i limity na počty souběžně půj-
čených dokumentů v rámci jednotlivých katego-
rií dokumentů.

1.4 Sladění poplatků z prodlení

Jednu z nejdůležitějších (a pro některé z uživa-
telů možná i nejcitelnějších) změn představuje
sjednocení poplatků z prodlení (pokut za opož-
děně vrácené vypůjčeného dokumentu). V tomto
citlivém bodě5 byla dosavadní praxe na MU
velmi rozdílná. Zatímco na některých fakultách
se knihovnám osvědčil tvrdší režim s vyššími po-
kutami, na jiných byli k uživatelům benevolent-
nější, případně u některých kategorií uživatelů
(například zaměstnanců) nebyly poplatky z pro-
dlení uplatňovány vůbec. Knihovní řád MU platný
od 1.10.2005 zavádí na MU jednotný ceník po-
platků z prodlení, stejný pro všechny kategorie
uživatelů. Výše poplatku z prodlení se odvíjí od
kategorie půjčeného dokumentu a je počítána za
každou knihovní jednotku v prodlení:

Prezenčně+ 10 Kč / hodina
Krátkodobá výpůjčka 10 Kč / den
Standardní výpůjčka 5 Kč / den
Semestrální výpůjčka 5 Kč / den

Ve dnech, kdy je knihovna zavřena, se poplatky
z prodlení nezapočítávají. U dlouhodobých vý-
půjček se poplatky z prodlení neuplatňují.

1.5 Zavedení nových celouniverzitních slu-
žeb

Vytvoření jednotného prosťredí a přechod na
nový knihovní systém umožnilo celouniverzitní

5Jde totiž nejen o peníze uživatelů, ale současně i je-
diný efektivně fungující nástroj knihoven k tomu, jak při-
mět některé uživatele k dodržování stanovených pravidel.

zavedení nových služeb zvyšujících
”
komfort“

uživatelů. Mezi ně paťrí:

– automatické upozorňování emailem na blížící
se konec výpůjční lhůty

– možnost prodlužování výpůjček samotným
uživatelem přes webové rozhraní knihovního
systému Aleph

– možnost rezervovat přes web dokumenty půj-
čené jiným uživatelem6

– zobrazování aktuálních výpůjček a stavu fi-
nančních transakcí uživatele s knihovnou

– možnost automatického zasílání novinek
(vyrozumění emailem, jakmile ve zvolené
knihovně přibude dokument splňující uživa-
telem zadaná kritéria), a další.

1.6 Knihovní řád MU

Hlavní zásady činnosti systému knihoven MU
jsou vymezeny Knihovním řádem MU [1] (směr-
nice rektora MU č. 14/2005 s účinností od
1.10.2005). Na něj pak navazují provozní řády
úsťredních knihoven fakult MU, které dále po-
drobněji upravují provoz, služby a specifika jed-
notlivých fakultních knihoven, případně kniho-
ven dalších součástí MU.

2 Centrální knihovní systém Aleph

Pro podporu knihovnických činností – katalogi-
zaci, akvizici, půjčování, vyhledávání v katalo-
zích aj. – je na MU používán knihovní systém
Aleph [2] od izraelské firmy ExLibris (podrob-
nější informace o softwaru Aleph a jeho české
distribuci lze nalézt na [3]). Do tohoto centrál-
ního univerzitního systému byly v uplynulých

6Výjimkou je knihovna LF, která z důvodu trvání sou-
časného prostorového provizória elektronickou rezervaci
dokumentů přes web nemůže uživatelům nabídnout.
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dvou letech postupně převedeny dílčí fakultní
katalogy provozované původně v izolovaných
systémech TINLIB resp. KP-SYS (na LF). Během
letních prázdnin 2005 byla pod Aleph převedena
poslední fakultní knihovna – Úsťrední knihovna
LF MU. V současnosti jsou tedy v rámci jednot-
ného centrálně provozovaného knihovního sys-
tému Aleph-MU spravovány již všechny fakultní
úsťrední knihovny univerzity.

Prosťrednictvím webového rozhraní systému
Aleph-MU na http://aleph.muni.cz/ jsou
uživatelům dostupné základní automatizované
služby knihoven – prohledávání katalogů (sou-
borného katalogu celé univerzity i dílčích kata-
logů fakult), zjišt’ování stavu výpůjček a finanč-
ních transakcí uživatele s knihovnou, prodlu-
žování výpůjček, rezervace dokumentů, zasílání
informací o novinkách v knihovně, aj. Některé
funkce systému Aleph-MU jsou dostupné komu-
koliv, pro jiné se musí uživatel autentizovat – při-
hlásit se pod svým číslem UČO a zadat své sekun-
dární heslo IS MU (tj. heslo používané typicky pro
výběr pošty přes POP3 nebo pro přístup do Ce-
louniverzitní počítačové studovny). Pro bližší in-
formace klikněte na úvodní stránce Aleph-MU na
odkaz FAQ – Odpovědi na často kladené otázky
k systému Aleph MU.

V elektronickém katalogu Aleph-MU bylo počát-
kem září 2005 uloženo přes 640.000 záznamů
knihovních jednotek7, dále 45.000 záznamů o
článcích a přes 8.000 záznamů o titulech seriálů.
Registrováno bylo přes 36.000 uživatelů, pro něž
bylo v roce 2004 provedeno v Alephu na čtvrt mi-
liónu výpůjček.

Zatímco menší a mladší fakulty mají zachycen
v systému Aleph-MU kompletní fond všech svých
knihoven (ESF, FI, FSS, FSpS), u starších fakult
s rozsáhlejšími fondy a mnoha dílčími knihov-
nami (LF, FF, PřF, PrávF, PedF) tomu tak zatím
není. V jejich elektronickém katalogu je zachy-
cen v úplnosti jen nový fond (kompletní pří-
růstky fakult obvykle od roku 1996) a případně
i celý fond úsťrední knihovny nebo alespoň
její

”
živý fond“ (tj. všechny knihy, které pro-

šly od roku 1996 výpůjčním procesem). Fondy
některých dílčích knihoven nejsou elektronicky

7Ve všech knihovnách MU je deponováno přes 1.5 mili-
ónu knihovních jednotek.

zaznamenány vůbec nebo jsou zaznamenány
jen částečně a na jejich postupné retrokatalogi-
zaci se průběžně pracuje. V elektronickém ka-
talogu Aleph-MU jsou k dispozici bibliografické
záznamy monografií, seriálů (periodika odebí-
raná i vydávaná fakultami), článkové báze (zá-
znamy o vybraných článcích – ESF, FSS, PrávF)
a většinou i kompletní fakultní katalogy vyso-
koškolských kvalifikačních prací (bakalářských,
diplomových, doktorských, dizertačních, habili-
tačních). Podrobnější charakteristiky fakultních
elektronických katalogů lze nalézt ve výše uve-
deném souboru FAQ Aleph-MU.

Systém Aleph-MU je průběžně dále rozvíjen a dle
požadavků knihoven jsou zaváděny nové funkce.
Aleph-MU je propojen na další automatizované
systémy na MU: z personalistiky jsou přebírány
aktuální informace o uživatelích z MU, v ISu
jsou ově̌rována přístupová (sekundární) hesla a
zpětně jsou předávána data pro publikační apli-
kace. Připravuje se též propojení bibliografic-
kých záznamů kvalifikačních prací v Aleph-MU
na jejich plné texty uložené v IS MU.
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