Opatření pro ODEVZDÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH KNIH
a KAPITOL V KNIZE pro RIV do NÁRODNÍ
KNIHOVNY PRO ROK 2014
Na základě předpisu Rady vlády, je zavedeno následující opatření pro odevzdávání KNIH a
KAPITOL V KNIZE pro RIV do NÁRODNÍ KNIHOVNY

1) Koho se toto opatření týká?

Toto opatření se týká všech domácích fakultních autorů bodovaných KNIH a
KAPITOL V KNIZE, které byly v roce
nakladatelstvím.

2014 vydány zahraničním

bodovaná KNIHA (typ [B] pro RIV) nebo KAPITOLA V KNIZE (typ [C] pro
RIV) může být pouze:
- monografie
- kolektivní monografie
- vědecká encyklopedie
- vědecký slovník
- odborný atlas
- kritická edice pramenů
- kritický kometovaný překlad
Toto opatření se NEtýká autorů příspěvku v KONFERENČNÍM SBORNÍKU,
editorů SBORNÍKU, autorů SKRIPT a UČEBNIC
Zároveň se opatření NEtýká autorů knih publikovaných v oborových skupinách:
FYZIKÁLNÍ VĚDY
CHEMICKÉ VĚDY
BIOLOGICKÉ VĚDY
LÉKAŘSKÉ VĚDY
Tyto oborové skupiny mají na knihy (nebo kapitoly v knihách) vyhrazeno 0%
bodů. viz. následující tabulka:
Tabulka je převzata ze str. 49 aktuálně platné metodiky

Přehled oborových skupin je v následující tabulce: Tabulka je převzata ze str. 48
aktuálně platné metodiky

2) Co mám udělat, když budu mít v roce 2014 výsledek typu [B] nebo [C] pro RIV a tato
kniha (nebo kapitola v ní) byla vydána zahraničním nakladatelstvím?
V takovém případě je potřeba zaslat 1 exemplář knihy nebo ho donést osobně na adresu:
Jiří Kuča
knihy pro RIV
knihovna MFF
KARLOV
Prosím nezapomeňte na obálku poznačit, že se jedná o knihy pro RIV

TERMÍN DORUČENÍ: nejpozději do pondělí 27. dubna 2015
Následně budou knihy odevzdány do Národní knihovny a knihovně MFF bude vystaveno
potvrzení o předání. Národní knihovna knihy pak zaeviduje ve svém katalogu.
3) Proč chce Národní knihovna tyto knihy a ještě k tomu darem?
Bohužel nařízení vychází z Rady vlády. Rada vlády bude jmenovat hodnotící komise, které
budou každou knihu prohlížet.
Nutnou podmínkou pro to, aby nebyla kniha (či kapitola v knize) z RIV vyřazena, je její
evidence v Národní knihovně.
V případě, že máte v knize pouze kapitolu, je vyžadována celá kniha.
4) Pokud je kniha vydána českým nakladatelstvím, mám ji také zaslat do knihovny na
KARLOV?
Určitě ne. U českých knih zasílá do Národní knihovny povinný výtisk přímo nakladatelství.
5) Co když bude mít zahraniční kniha více českých autorů? Kdo ji pak pošle do Národní
knihovny?
Pokud bude mít taková kniha třeba autora z MFF a ČVUT, je zcela na dohodě mezi autory,
která instituce knihu do Národní knihovny pošle. Logicky by to měla být ta instituce, jejíž
autor je na knize uveden jako první.
6) V případě, že jsem pouze autorem kapitoly, tak nedostávám žádný autorský výtisk.
Kde mám pak vzít na knihu peníze?
Ano, to je řekl bych zatím stále nedořešený problém. Jedná o tom i ekonomické odd.
Rektorátu, zatím nejsou závěry k dispozici, bude to tedy ještě upřesněno. Navíc je pravda, že
bodový přínos kapitoly v knize je často velmi malý (i méně než 1 bod), takže kupovat celou
knihu a odevzdat ji darem do Národní knihovny je pak dosti nevýhodné.

