
   Zpráva ze Setkání knihovníků Libereckého kraje 
 

 1. Zahájení 
                Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci                         

     PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP Libereckého kraje 

                Hudební výstup ZUŠ 

            2.Vyhlášení Ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 
Bylo 13 nominací na Knihovníka roku 

 

Celoživotní přínos knihovnictví 
 

Neprofesionální knihovník 

pí. Tomšová – knihovna Cvikov 

 

Profesionální knihovník 

Dagmar Helšusová – Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 

Za významný počin 

Iva Slámová         

 

           3. Knihovny.cz – centrální portál knihoven – přínos pro knihovny i jejich uživatele 
PhDr. Bohdana Stoklasová – Knihovna Akademie věd, koordinátorka projektu Centrálního portálu 

knihoven Knihovny.cz 

- současný stav projektu 

- ukázky beta verze, portál z pohledu uživatele 

- spolupráce knihoven a závěrečná diskuse 

 

 a) Co jsou knihovny.cz a proč vznikají 

 b) Milníky ve vývoji projektu 

            
  Portál – centrální – umožní získat přehled o dokumentech, zdrojích a službách k těmto 

zdrojům a službám dokáže zprostředkovat přístup. 

             Proč vzniká? 

             - roztříštěnost katalogů a informačních zdrojů                                                                     

  - nutnost dojíždění                                                                                                                    

  - malá viditelnost fondů a služeb 

             - nutnost fyzické registrace                                                                                                              

  - různé způsoby plateb (v každé většinou hotově) 

 

   

  Problémy a potřeby řeší čtenářům náklady, zviditelnění služby, využití a získávání nových 

čtenářů. 

 Milníky ve vývoji – r. 2012 – www.knihovny.cz 

                                             r. 2015 – příprava pilotního provozu        

    Podepsána smlouva o vzniku CPK (Centrální portál knihoven) 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní skupiny 

 

 

Skupiny pro CPK 

 

Rada CPK      

 

                Sdílení identity o       Poskytované informační 

     on-line platby                                                           zdroje 

              

     MVS a dodávání dokumentů 

 

 Portál – Řídící výbor -7 členů - kontrolní výbor 

                                                             - expertní tým 

 

  Inspirace 

 Finna.FI – archivů, muzeí 

            Bibliotek – dánský portál 

            de Bibliothek – nizozemský 

 

  

 Ukázky beta verze, portál uživatele – Betaknihovny.cz 

Beta – prototyp – není definitivní, probíhá připomínkové řízení 

– možnost vyhledávání 

– o portále knihovny 

– hledáte pomoc 

   

 Ověřování identity ve více knihovnách 

– jednotné přihlášení – uživatelské jméno 

– heslo 

 Možnost napojení dalších účtů. 

 

Portál – uživatelské testování – nejčastější uživatelé – čtenářka beletrie 

– studentka 

– tradiční vědec 

– digitální vědec 

 Uživatelské testování - co si čtenáři přejí 

knihy nejsou jen knihy 

jednoduchost portálu  

  

 V této přednášce jsem nabyla nových vědomostí o Centrálním portálu knihoven, potřebách 

služeb pro čtenáře a jejich zlepšování. 

 

 

V Liberci 14. 12. 2015 

Iva Siková 


