
 
 

 
Věc: Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník: Mgr. Lenka Kovaříková 
Akce: Seminář účastníků Souborného katalogu ČR 
Datum konání: 27. listopadu 2015 
Místo konání: Městská knihovna Praha 

Zajímavé pro UKN: 
 
- sloučení báze ADR NK s Evidencí knihoven MK ČR do Centrálního adresáře knihoven a 

informačních institucí v ČR 
- obsahuje 6585 záznamů knihoven (5508 ve správě KI, 1077 ostatní) 
- provázáno se SK ČR > dokumenty jsou vidět na mapě 
- podporováno serverem knihovny.cz 
- do UKN příjde výzva k aktualizaci údajů (název, poloha, pobočky, otvírací 

doba, služby např. kantýna, automat na špunty do uší) 
- trvá spolupráce s ObálkyKnih 

- fulltextové vyhledávání obsahů, převzetí anotací, komentářů, sklízení dalších 
zdrojů dat 

- propojení s bází národní autorit 
- deduplikace záznamů 
- podpora rozšířena o obálky zvukových dokumentů a hudebnin 

- duplicity v SK (porovnávají se: názvové údaje, roky, dotisk, počet stran ISBN, čnb, 
jména autorů) 

- Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016-2020 
- vše podřídit uživateli, provázat knihovny a jejich fondy, i přesto nezávislá 

veřejná služba > zlepšení služeb, zvýšení návštěvnosti 
- uzpůsobit fyzický<=výstavba a rekonstrukce, handicap friendly, (vznikne 

dotační program), vybudování depozitní knihovny 
- uzpůsobit digitální prostor <=*serverovny, vybavení, profesionálové 
- prosíťování knihoven, EIZ 
- profesionalizace personálu > schopnost kvalitně zpracovávat informace, 

jazyková podpora <= podpora vzdělávání knihovníků => možnost vést kurzy 
pro veřejnost 

- zveřejnění digitalizovaného materiálu (nyní 15%, brzdí autorský zákon) 
- vyřeší uzavírání kolektivní uzavírání licenčních smluv (Dilia, OOA-S) 
- * registr/rejstři nedostupných děl na trhu (RDNT) 
- * jednotné digitální knihovny 

- akviziční program na doplňování fondů (vznikne dotační program) 
- 100% digitální gramotnost = dodržena svoboda a rovnost občanů (vznikne EU 

dotační program, 5mld Kč) 
- Slovenský model zpřístupnění digitální knihovny - komerční služba, vše platí 

uživatel 
- propojení Souborného katalogu ČR a VPK 

- možnost využívat VPK(Centrální portál knihoven) pro MVS (dotazy na 
digi@techlib.cz) 

 
- RDA 

- e-learning http://dlk.cuni.cz 

http://dlk.cuni.cz/


 
 

- připomínky 
- vydáno v Albatrosu > zapíšeme > v Albatrosu 
- vydala Grada > zapíšeme > Grada 
- přebírat info z úvodu/předmluvy 

 
Odkazy: 
http://obalkyknih.cz 
knihovny.cz 


