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Souhrn
• Akce: Setkání uživatelů knihovního systému Verbis

• Čas konání: 1000 – cca 1500

• Datum konání: 17.11. 2016

• Místo konání: Historický ústav Akademie věd ČR

• Klíčová slova: knihovní systémy, Verbis, novinky

Program akce:
• 1000 – 1015 Uvítání účastníků – Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (ředitelka HÚ AV ČR),

Ing. Petr Štefan (KP-SYS), PhDr. Václava Horčáková (HÚ AV ČR)

• 1015 – 1030 Knihovna Národního archivu – Mgr. Eva Uzlová (vedoucí knihovny, Národní
archiv, Praha)

• 1030 – 1050 Souborný katalog Bibliografie České a Slovenské historiografie – jeden z vý-
sledků projektu Bibliografie dějin Českých zemí – PhDr. Václava Horčáková (HÚ AV ČR),
Ing. Petr Štefan (KP-SYS)

• 1050 – 1110 Citace.com a jejich využití v knihovních systémech, Zuzana Teplíková (Citace)

• 1110 – 1140 Nové funkce v systému Verbis za rok 2016 – Ing. Tomáš Krejzek, Ing. Jan Pachol

• 1140 – 1200 Doplňkové funkce systémů – SMS, e-Reading



• 1200 – 1300 Přestávka na oběd, Ukázka produkce nakladatelství Historického ústavu
s možností zakoupení publikací (studovna HÚ)

• 1300 – 1315 Napojení knihovny na CPK v KFB Zlín – Ing. Jan Kaňka (KFBZ)

• 1315 – 1330 Technické řešení spolupráce s CPK a autorizace přes MojeID – Ing. Jan Pachol
(KP- SYS)

• 1330 – 1400 Výhled vývoje 2017 – Ing. Tomáš Krejzek (KP-SYS)

• 1400 – . . . Diskuse uživatelů



Průběh akce
Název přesně vystihuje podstatu pořádané akce. Šlo o setkání uživatelů knihovního sys-

tému Verbis a to jak mezi sebou, tak s představiteli firmy KP-SYS (viz. program).

První půle se nesla spíše ve znamení ukázek nasazení Verbisu, potažmo jeho OPACu Por-
tara, v různých pamět’ových institucích, zatímco ta druhá se přednostně týkala novinek a směrů
vývoje.

K použití: všichni uživatelé si chválili, jak moc jim Portaro pomohlo a jak je úžasné. S tím by
se dalo souhlasit. Zrovna Verbis začíná pomalu ale jistě patřit k tomu lepšímu na trhu. Samotné
Portaro také není vůbec špatné, lze s ním poměrně pracovat co do zobrazování jednotlivých částí
MARCovských záznamů v různých stupních vyhledávacího procesu. Lze si ho též různorodě
přizpůsobit, zejména co se týká úvodní stránky. Inspirace v odkazech.

Mě osobně se líbil nápad Bibliografie české a slovenské historiografie, umístit na domov-
skou stránku Portara přístupy do dalších databází. Otázka je, jak si poradit, pokud chcete
na stejné místo umístit odkazy na, řekněme, dvacet databází namísto pouhých tří. Potom mi
přišly užitečné i různé ‚informační boxíky‘ typu otevírací doba nebo aktuality.

A nyní už k novinkám a dalším směrům vývoje.

VŠ báňská v Ostravě testuje bezhotovostní platby, plně integrované v prostředí systému
Verbis. Jsou možné tři způsoby těchto plateb: přes klasický terminál, přes webové rozhraní
za pomoci platební brány GoPay a nakonec provázání s vlastním platebním systémem uni-
verzity. Verbis se vždy v těchto transakcích chová pouze jako prostředník, chcete-li směrovač,
odchozích i příchozích požadavků.



Dále byla zmíněna také integrace citačního generátoru i manageru Citace.com přímo
do prostředí katalogu. Nasazení je úspěšné a spolupráce bude pokračovat a rozvíjet se. Zajímavé
je, že Citace.com vytvoří na požádání rovněž vlastní citační styl, jestli má instituce používající
Portaro s tímto rozšířením zájem.

Poptávkový systém, modul realizující obrácenou tichou aukci na nákup knih potažmo
dalších informačních produktů, nyní testuje Mendelova univerzita. Na první pohled je jasné,
že tento způsob nákupu může a také přináší úspory. Hlavním důvodem pro vývoj byla však po-
třeba zjednodušit a zrychlit systém veřejného řízení (veřejné zakázky) tam, kde je to vyžadováno
předpisy. Průměrná úspora vyšla při 486 položkách na 108 korun na jeden kus. Jak se zapojují
nakladatelé? Registrují se v systému E-ZAK jako dodavatelé, pak dostávají upozornění o po-
ptávce.

Dále se přímo ve Verbisu objeví modul pro zasílání připomínek, nebude tedy již nutné
navštěvovat zvlášt’ webovou stránku.

Záměrně zde vynechám podrobný rozpis takzvaných malých úprav, jež byly na sezení také
zmíněny. Pravidelně se totiž všem uživatelům zobrazují v příslušné systémové záložce. Jedná
se o opravy chyb, drobná vylepšení a řešení specifických požadavků různých uživatelů.

Zmíním jenom možnost odesílat SMS přímo ze systému Verbis a platit přijatelnější cenu
za zprávy přímo KP-SYSu namísto operátorovi. Pak bude také možné nastavit fixní dluh
za službu



čtenáři. Užitečné, pokud chcete nechat za výpůjčku elektronické knihy platit přímo čtenáře.
Částka se mu na kontě objeví jako dluh. Problém je, že dluh typicky zablokuje ostatní akce konta
čtenáře (výpůjčky, rezervace).

Všechny nové moduly a vylepšení jsou dostupná pouze uživatelům Verbisu majícím za-
placenou uživatelskou podporu (maintenance). Objeví se ve verzi 1.2.

Poměrně velká část byla věnována zmínce o portálu Knihovny.cz a následné diskusi.
Nejsou již v testovacím režimu, jedou naostro.

Hlavním záměrem projektu Knihovny.cz nebylo stát se pouhým federativním agregáto-
rem, ale aktivně zajišt’ovat všechny knihovnické služby (výpůjčky, prolongace, MVS, platby
atp.) z jednoho místa. Nápad dobrý, ovšem praxe přináší jistá úskalí. Samotná realizace není
problém, splnění je pouze otázkou technického a softwarového řešení, které se nakonec stejně
vyvine, byt’ to stojí čas a úsilí. Hlavní problémy jsou procedurálního charakteru.

Největší z nich spočívá v tom, že autentizaci provádí samotný portál, tedy ukládá jména a
přístupová hesla uživatelů, byt’ v utajené podobě. To je nedostatek nejenom z hlediska ochrany
osobních údajů ale i bezpečnosti. Správně by se měly Knihovny.cz chovat pouze jako prostředník
a samotné ověření by mělo probíhat v rámci koncového bodu, tedy instituce, u které se uživatel
registroval a které nakonec i udělil právo jeho údaje spravovat. Zásadní komplikace z hlediska
České národní banky, čerstvého to uživatele systému Verbis. Můžeme si poněkud pomoci vy-
užitím služby MojeID, jež má ‚všechno okolo‘ už vyřešeno. Položme si nicméně otázku: kdo
všechno tuto službu reálně používá? Nezdá se, že by byla obecně příliš rozšířená.

Další překážkou je různorodá praxe v zapojených knihovnách. Nejlépe je to vidět na pří-
kladu MVS. Její realizace se mírně liší podle toho, kdo si smí půjčovat, na jak dlouho, co, jak



a kolik komu a jakým způsobem se za to platí. Na centrálním portálu musí být ale řešení jed-
notné, protože uživatel, jenž se přihlásí, se v podstatě skrz jedno rozhraní současně připojuje
na všechny své účty v informačních institucích ČR (těch, které jsou do projektu zapojeny). Ne-
můžou na začátku obrazovky platit jiná pravidla než na jejím konci, podkopávalo by to samot-
nou podstatu projektu.

Dotkli jsme se poslední z větších komplikací, platby. Aby mohly Knihovny.cz realizovat
celý proces platby, musely by mít bankovní licenci. Portál totiž není technologicky řešen jako
prostředník, jak bylo zmíněno výše, proto by bylo nutné peníze dočasně ‚převzít‘.

V principu Knihovny.cz nejsou špatný projekt. Nápad je skvělý, jenom potřebuje doladit.
Rozhodně lepší, než holé prostředí CASLINu. Mimochodem, Knihovny.cz CASLIN také zahr-
nují, takže pokud informační instituce přispívá do Souborného katalogu České republiky, čtenář
se na ni z Knihoven.cz dostane.

To nejdůležitější nakonec, informace pro systémové knihovníky. Od příštího roku, kon-
krétně od března, se přechází na Javu 8. Bude nutné přeinstalovat serverovou část a znovu na-
stavit služby. Info se jistě objeví na stránkách KP-SYSu. Tato změna bude povinná. Nepovin-
ným vylepšením, které by KP-SYS rád viděl, je postupný přechod na Firebird 3.01, jenž umož-
ňuje lepší využití hardwarových prostředků a tím podstatné zrychlení práce systému (pokud je
ovšem dostatečně výkonné ‚železo‘ k dispozici). Nicméně to nelze plošně vyžadovat a nakonec
to de facto nutné není.

KP-SYS má i kanál na YouTube, kam plánuje umíst’ovat různá návodná videa, třeba právě
k výše zmíněným změnám. Prozatím je na něm však pouze propagační prezentace.



Odkazy:
seznam uživatelů Portara s ukázkami jejich katalogů

centrální portál knihoven

kanál KP-SYS na Youtube

http://portaro.eu/
https://www.knihovny.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC7PV5gVokR1ySj5PEc8K-vw

