
  

ZPRÁVA Z AKCE – SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ LIBERECKÉHO KRAJE A 

Z PŘEDNÁŠKY 

CENTRÁLNÍ PORTÁL ČESKÝCH KNIHOVEN 

 

8. 12. 2015   

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 

 

 

     V první části byly vyhlášeny nominace na ceny Knihovník / Knihovnice Libereckého kraje a 

posléze byly vyhlášeny 3 nejlepší knihovnice LK. 

 

     Druhá část byla věnována přednášce, jejíž téma se týkalo připravovaného Centrálního portálu 

českých knihoven. 

 

Přednášející: PhDr. Bohdana Skoklasová 

 
1) Současný stav projektu      http://www.knihovny.cz/ 

Tento portál českých knihoven by měl umožnit získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální 

formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli. 

Vzniká z těchto důvodů - odpadne dojíždění do jednotlivých knihoven 

                                       - v současné době panuje roztříštěnost katalogů a inf. zdrojů knihoven 

                                       - bývá malá viditelnost fondů a služeb knihoven 

                                       - zpravidla je nutná fyzická registrace uživatele v každé knihovně 

                                       - existují různé způsoby plateb v knihovnách 

Příprava Koncepce rozvoje knihoven ČR trvá od roku 2011. V lednu 2012 došlo k schválení Koncepce rozvoje 

knihoven ČR na léta 2011-2015 Vládou ČR. Následovalo vytvoření a zprovoznění informačního portálu CPK. V 

září se podařilo zpracovat a zveřejnit Projektovvý záměr (verze 1) jako základní projektový dokument. V roce 

2013 byly vytvořeny pracovní skupiny (PS) zaměřené na realizaci jednotlivých cílů projektu: PS pro centrální 

portál, PS pro informační zdroje, PS pro sdílení identit a online platby, PS pro MVS a DDS, PS pro sdílení identit 

a online platby. V průběhu roku probíhala příprava, realizace a vyhodnocení průzkumu potřeb a očekávání 

knihoven. V červenci je zveřejněn Projektový záměr (verze 2). Během roku 2014 se pracuje na přípravě knihoven 

a knihovních systémů na zapojení do CPK. V dubnu byl zveřejněn úplný i zkrácený Projektový záměr (verze 3) a 

na podzim další záměr (verze 4). V listopadu se uskutečnilo zasedání Rady CPK – vyhodnocení věcných 

podkladů, výsledků RFP a návrhu organizačního a finančního zajištění. V lednu 2015 probíhá příprava knihoven 

a knihovních systémů na zapojení do CPK (interoperabilita). Postupná realizace pilotního projektu CPK s 

využitím open source VuFind, testování v zakládajících knihovnách CPK včetně zapojení jejich lokálních zdrojů. 

Vývoj od začátku probíhá vlastními silami. Inspirace byla čerpána např. u: Finna.fi, Swisbib, Bibliotek.dk, 

De.biblioteek apod. 

 

2) Portál z pohledu uživatele, ukázky z beta verze 

viz. https://beta.knihovny.cz/ - je to portál, který se stále vyvíjí 

                                                - probíhá připomínkování a testování 

                                                - ověřování identit – přihlašování 

Beta verze knihovny.cz z 9. září 2015 je především prototyp, jehož cílem je ukázat funkce a možnosti portálu. 

 

 

 



 

3) Spolupráce knihoven, diskuse, časté dotazy 

V současné době je v projektu 22 zakládajících a 5 partnerských knihoven. (vědecké, městské, 

specializované, ...) 

Během vývoje dochází mimo jiného k rozhovorům s nejčastějšími uživateli /např. studentka, čtenářka beletrie, 

tradiční vědec, digitální vědec/. Pro některé uživatele je důležité doporučení knih ke čtení, nebo knihy od 

ověřeného autora, personalizovaný obsah apod. Důležitý je konzistentní zážitek /uživatelsky přívětivé rozhraní/ a 

také to, že knihovny nejsou jen knihy. Je třeba se soustředit na to, aby v knihovnách byla „jednoduchost a 

minimum překážek“. A dále je vhodné podnítit v uživatelích chuť, objevit nco nového. 

Stav zapojení jednotlivých knihoven je omezen mnoha faktory, a to jak technickou způsobilostí jednotlivých 

knihoven, tak schopností MZK veškeré zdroje a služby zapojit najednou. 

                     

                    Technické požadavky na zapojení knihovny do portálu 

                   Nezbytné předpoklady: 

 

1. Nejdůležitějším předpokladem pro to, aby se knihovna do portálu mohla zapojit, je schopnost zveřejnit portálu 

všechny své veřejné bibliografické záznamy včetně jejich pravidelných aktualizací. Preferovaným 

způsobem je použití OAI-PMH ve verzi 2 nebo pravidelný export na sft server Moravské zemské knihovny. 

2. Dále je důležité předávat informace o jednotkách jako součást bibliografického záznamu v opakovatelném 

poli 996. 

        

         4)       Dotazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Zpracovala: J. Samešová 

 

 

                     

                                                                

 
 

 

 

                                       

 


