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Informace o portálu  

• Pro knihovny / Jak se zapojit 

• FAQ (Často kladené otázky) pro knihovny 

• Hledáte pomoc / Zpětná vazba 

• Dotazy posílejte na cpk@mzk.cz  
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Nové zdroje 

• Databáze patentů a užitných vzorů 

• Zákony pro lidi 

• Pedagogická biografická databáze (další bibliografie se 

připravují) 

• Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV) (další slovníky se připravují) 

 

Obohacujeme nově také o tezaury: 

• MeSH 

• Agrovoc 
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Terminologická hesla 
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Index zahraničních zdrojů 

• Výběrové řízení na dodavatele indexu 
– 2. pol. 2017 + 2018 

 

• Soutěž vyhrálo EBSCO (EDS) 

• Integrováno přímo do portálu, nemá 

samostatné vyhledávací rozhraní 

 

• V současnosti se na portálu prohledává  

303 mil. dokumentů - závisí na nastavení. 
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Vyhledávání v zahr. zdrojích 
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V poslední době zapojené knihovny 

• Knihovna Petra Bezruče v Opavě  

• Městská knihovna Chodov 

• Krajská knihovna Vysočiny 

• Městská knihovna v Přerově 

Další knihovny v různých stavech řešení  
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Proč je jich tak málo? 
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● Osloveno 94 

pověřených knihoven 

● Odpovědělo 57 
 

 



Důvody nerozhodnosti 
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● Chybějící finanční 

prostředky na 

technické řešení 

● Nedostatek času a 

informací 

● Pochyby o výhodách 

zapojení se 

● Chybí podpora 

systémového 

knihovníka 

● Nejsou finance na 

změnu systému 

● Obavy z povinnosti 

MVS 
 

 



Zapojení knihoven s Claviem 

• V současnosti oslovujeme knihovny s 

Claviem 

• Možnost zapojení do portálu prostřednictvím 

projektu KNAV 

• Bez dalších nákladů na licence Clavia 

• Dočasné řešení do přechodu knihoven na 

jiné systémy (do konce roku 2019) 
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Přebírání záznamů přes Z39.50 

• Jak ze záznamů sklizených v samotném 

portále, tak ze zdrojů nezapojených českých 

i zahraničních knihoven 

• Vyloučeny nekvalitní záznamy 

• Obecný profil pro všechny 

• Tvorba individualizovaných profilů pro 

jednotlivé knihovny 

– vyloučení jejich vlastních akvizičních 

záznamů 

– více informací v sekci 
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Získej 

• Portál již připraven na výměnu informací se 

službou Získej 

– hledání, informace o záznamu, okamžitá 

dostupnost svazku, atd. 

• Dočasně bude propojení jen fromou odkazu 

na webové stránky služby Získej 

• Cílem je plně zaintegrovat sužbu Získej do 

portálu a udělat ji co nejpochopitelnější pro 

uživatele 
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Osobní údaje 

• Portál si po přihlášení uživatele uchovává 

tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, 

knihovnu, popř. knihovny, ve kterých je 

zaregistrovaný, unikátní identifikátory 

uživatele v daných institucích a případně 

seznam oblíbených položek. 
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Osobní údaje 

• Další údaje (např. seznam výpůjček, trvalá 

adresa apod.) jsou na vyžádání uživatelem 

převzaty z knihovny, ve kterých je 

zaregistrovaný, jen za účelem jejich 

zobrazení tomuto uživateli a portálem nejsou 

dále uchovávány.  

• Uživatel má možnost kdykoli svůj účet z 

portálu Knihovny.cz smazat. 
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Zabezpečení osobních údajů 

• Veškerá komunikace s portálem probíhá šifrovaně 

(HTTPS) 

• Není tak možné, aby útočník “odposlechnul” přihlašovací 

jménu nebo heslo uživatele, případně zjistil jeho osobní 

údaje nebo zájmy 

• S ohledem na GDPR by takto měly být zabezpečeny 

online katalogy všech knihoven!! 

– podrobnosti viz 

http://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/Prechodzhttpnahttps_

Doporuceni_UKR_2017.pdf  
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Optimalizujeme a stabilizujeme 

• Rychlost odezvy, rychlost indexace 

• Kvalita deduplikace 

• Vylepšování relevance výsledků vyhledávání 

• Analýzy chování uživatelů, vylepšování 

způsobu sledování statistik 

• Odstraňování chyb 

• Vylepšování chování 
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Na čem pracujeme a co nás čeká? 

• Analýzy chování uživatelů a vylepšování portálu 

• Propagace 

• Školení knihovníků a uživatelů v práci s portálem 

• Integrace služby Získej vyvíjené NTK 

• Průběžné vylepšování portálu 

• Zapojování dalších knihoven a databází 
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Školení, workshop 

• Pokud byste měli zájem o školení nad rámec těch, 

co nyní v regionech probíhají, můžete se na nás 

kdykoliv obrátit 

 

cpk@mzk.cz 

 

 

 

 

Regionální funkce knihoven 2017 



Děkujeme za pozornost! 

Otázky? 
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