
 

Předávání zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV) 
do Národní knihovny ČR 

 

Ústřední knihovna UK PedF byla pověřena akvizicí a předáváním zahraničních dokumentů (RIV) fakultních 
autorů do NK ČR. 

Akvizice bude realizována ze zvláštního účtu, který je knihovně k tomuto účelu přidělen. Z účtu bude placen 
vždy jeden výtisk titulu. Publikace zakoupené z tohoto účtu nebudou evidovány v přírůstkovém seznamu a do 
NK  budou předávány formou daru na základě darovací listiny (viz příloha). 

Akvizici bude zajišťovat akvizitérka knihovny ve spolupráci s autory a fakultním správcem systému pro sběr dat 
OBD. Je třeba počítat s tím, že doba vyřízení objednávky se u zahraničních publikací pohybuje mezi 3 až 8 týdny. 
Publikace vydávané s finančním přispěním grantových agentur jsou většinou neprodejné a nejsou kolikrát ani 
uvedeny mezi ohlášenými knihami. 

Z tohoto důvodu jsou nutné následující součinnosti. 

A) Součinnost autorů s ÚK PedF 
 
1. Autor knihovně oznámí, že bude v určitém zahraničním vydavatelství v daném roce publikovat, a 

předá kontakt na zahraniční vydavatelství akvizitérce knihovny. 
 

2. Autor je povinen dodržet termín pořízení záznamu do tří měsíců od data vydání, resp. zveřejnění 
výsledku, do Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK (OBD), dle Opatření rektora 
č. 18/2012. U monografií se tato lhůta počítá od data získání autorského výtisku, nejpozději však 
do vyhlášeného termínu pro ukončení sběru dat za daný rok.  

Míře zpoždění při vkládání záznamu do OBD odpovídá přímo úměrná míra rizika, že publikace 
nebude včas předána do NK, a registrace výsledku bude přesunuta až do následujícího období. 

 

3. Autor zodpovídá za rozhodnutí o zařazení záznamu pro RIV a má povinnost upozornit svého 
zpracovatele (tzv. katederního správce) na všechny záznamy zahraničních publikací druhu B 
*odborná kniha+ a C *kapitola v odborné knize+, které bude v daném roce vykazovat pro RIV. 
Zpracovatelé mají povinnost přednostně tyto záznamy kontrolovat. Pokud splňují kritéria 
metodiky pro daný rok, mají je včas a bez zbytečného odkladu převést v aplikaci OBD do stavu 
„Schválený pracovištěm“. Teprve po splnění této podmínky provede knihovna akvizici zdrojové 
publikace.  
 

4. U zahraničních publikací (RIV), které nelze získat na knižním trhu
1
, je autor povinen odevzdat 

jeden exemplář autorského výtisku fakultnímu správci OBD (a druhý exemplář, dle možností, 
akvizitérce k zaevidování do knihovního fondu ÚK PedF) měsíc před vyhlášeným termínem 
ukončení sběru dat za daný rok. Pokud autor publikaci správci neodevzdá, nemůže být publikace 
v RIV pro daný rok registrována.  

 
B) Součinnost fakultního správce OBD s akvizitérkou knihovny 

Správce bude v pravidelných čtrnáctidenních intervalech sledovat nové záznamy zahraničních publikací 
(RIV) zaznamenaných v OBD a bude je předávat do akvizice k provedení nákupu. Darovací listina RIV 
bude v ÚK archivována spolu s kopiemi faktur pro zvláštní účet. 

                                                           
1
 Publikace vydávané fakultami na univerzitách a vysokých školách např. na Slovensku, v Polsku, Rusku, Bulharsku jsou 

prakticky nesehnatelné. Jsou vydávány v omezeném množství  nebo jsou neprodejné. 

goldfish
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http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv


C) Součinnost akvizitérky knihovny s katalogizátorkami 

Bude zajištěn přednostní režim zpracování předaných popřípadě zakoupených druhých exemplářů 
zahraničních publikací (RIV) fakultních autorů do Centrálního katalogu UK v Praze. 

D) Součinnost Ústřední knihovny PedF a NK ČR 

Za předávání zahraničních publikací (RIV) na základě darovací listiny ÚK PedF zodpovídá fakultní 
správce OBD. Termín se řídí termínem ukončení sběru dat za daný rok.  

Národní knihovna ČR přijímá a zpracovává tyto dokumenty podle platných katalogizačních pravidel 
(bližší informace viz marie.balikova@nkp.cz). Pro vytvoření záznamu v katalogu NK plně dostačuje 
jeden exemplář. Jeho darování je v kompetenci institucí, které daný dokument do Národní knihovny 
posílají. Forma fyzického doručení je libovolná: poštou, osobně do podatelny (221663210) nebo do 
Haly služeb (221663248). Naprosto nutné je vložit do zásilky oznámení, že se jedná o "rivové" 
publikace – poté budou zpracovány ve zrychleném režimu.   

Dokumenty ve formátu PDF Národní knihovna nepřijímá z důvodu neexistence odpovídajícího úložiště.  

 

Kontakt ÚK UK PedF: 
 
Dagmar Bakosová 
akvizice 
Tel. 221 900 290 
dagmar.bakosova@pedf.cuni.cz 

Marcel Goliaš, DiS. 
fakultní správce OBD 
tel. 221 900 134 
marcel.golias@pedf.cuni.cz 

Kontakt Národní knihovna: 
 
PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. 
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů 
Národní knihovna České Republiky 
Klementinum 190 
110 00 Praha 1 
jan.lukavec@nkp.cz 

tel. (420)221 663 231, 221 663 111

 

Zpracovali: Mgr. Jitka Bílková, Dana Bakosová a Marcel Goliaš, 11. 2. 2014 
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