Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě, příspěvková organizace
Metodický pokyn MSVK k likvidaci ztrát na knihovním fondu způsobené
přírodními vlivy

Řada obcí v Moravskoslezském kraji byla v letošním roce postižena přívalovými lijáky
a záplavami a došlo ke ztrátám na majetku obyvatel. Z knihoven v současné době nemáme
hlášeny žádné ztráty, ale mnoho knih je poničeno v důsledku této přírodní katastrofy.
Jedná se o knihy, časopisy i další dokumenty, které byly v době záplav vypůjčeny, a které
jsou nevratně zničeny.
Při poškození knihovního fondu nebylo možno použít obvyklou metodiku, tedy materiály
odstranit z místa poškození a zabalit, případně zamrazit.
Doporučení:
Doporučujeme knihovnám, aby tyto dokumenty zahrnuly do ztrát způsobených přírodními
vlivy. Jednotlivé knihovny mohou podle výpůjčních seznamů udělat soupisy všech
knihovních jednotek, u kterých se nepředpokládá, že by mohly být vráceny zpět do knihoven.
Z hygienických důvodů nedoporučujeme přijímat zpět do knihoven knihy „vysušené“, protože
v krátkém čase může dojít k pomnožení plísní a z hygienických důvodů tyto knihy nelze dále
půjčovat.
Postup:
Vyhotovit seznamy knih aj. dokumentů, u kterých došlo k nevratnému poškození.
Tyto knihy navrhnout k odpisu – jako důsledek přírodní katastrofy. Nepředpokládáme, že se
jedná o historicky vzácné a jedinečné fondy.
Knihy z fondů odepsat, po čtenářích nežádat náhrady. Doporučujeme, aby čtenáři podepsali
prohlášení o tom, že knihy měli vypůjčené a došlo k jejich poškození či zničení. S odpisem
by měl souhlasit zřizovatel knihovny.
Pokud mají knihovny či obce fondy pojištěné, měly by začít jednat se svými pojišťovnami.
V případě, že by se jednalo o záchranu fondů vzácných z pohledu historie, místa a financí,
doporučujeme obrátit se na PhDr. Františku Vrbenskou – frantiska.vrbenska@nkp.cz.
Na závěr – v komentářích ke statistickým výkazům uvést, že část fondu byla zničena
v důsledku těchto záplav (pokles stavu KF).

V Ostravě dne 8. července 2009
Marie Šedá, oddělení služeb knihovnám
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