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Proč potřebujeme Knihovny.cz?



Knihovny.cz



Proč využívat Knihovny.cz?



➢ jednoduché a moderní rozhraní
➢ vyhledávání

○ záznamy
○ obsahy
○ plné texty (pokud je máme)

➢ inspirační seznamy
➢ oborové brány

○ KIV, IREL, TECH a MUS

➢ zapojené zdroje
○ fondy knihoven (42)
○ další zdroje (normy, patenty, zákony, SK ČR, ANL, TDKIV, oborové,...)
○ zahraniční index - EBSCO

Hlavní funkce

https://kiv.knihovny.cz/
https://irel.knihovny.cz/
https://tech.knihovny.cz/
https://mus.knihovny.cz/
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje


➢ existuje objednávkový formulář
○ zachováno tlačítko s objednávkou pro knihovníky
○ objednání dokumentu z portálu, zatím skryto a je nutné zapnout

■ https://www.knihovny.cz/ziskej

➢ nutno zprovoznit produkční verzi Získej (řeší NTK)
■ čekáme na pokyn, kdy spustit/zobrazovat záložku Získej uživatelům
■ problémy s cenou

Implementace služby Získej

https://www.knihovny.cz/ziskej


Nepřihlášený uživatel



Přihlášený uživatel





Potvrzení objednávky



Zobrazení v rezervacích



Novinky na Knihovny.cz



dnes před 4 měsíci

➢ hlavní stránka: do 0.2 sekundy 1 s.
➢ vyhledávání většina se drží do sekundy 1-13 s.
➢ úplný záznamu do 0.2 sekundy 4 s.

Víme, že některá hledání stále trvají dlouho, zvláště v případě, že se použijí fasety instituce a 
dostupnost. A zkoumáme, zda jsme schopni s tím něco udělat, aniž bychom tuto funkčnost zcela zrušili.

G

Zrychlení portálu

Graf s odezvou období 18.9.-18.10.2019



Knihovny zapojené za poslední rok



Reklamní kampaň

Videa na Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCqoYmfMqjS3Nr8wGFd3gtRg


➢ připravujeme marketingový plán
➢ Eduletter Knihovny.cz

○ https://bit.ly/eduletter-knihovny-cz

➢ zapojené knihovny
○ https://zapojene.knihovny.cz

➢ sdílejte videa na Youtube
○ https://bit.ly/youtube-knihovny-cz
○ propagační i vzdělávací

Propagace

https://bit.ly/eduletter-knihovny-cz
https://zapojene.knihovny.cz
https://bit.ly/youtube-knihovny-cz


Problémy



➢ předem oznamovat migrace na nový systém
○ nutno je dočasně vypnout a po migraci zase připojit nový systém
○ potřebujeme vědět dopředu, zapojené knihovny by nám to měly 

oznamovat

➢ zastaralé certifikáty
○ bezpečnost komunikace po síti (https, certifikáty, tls, …) 
○ jak přimět knihovny, aby používaly aktuální verze?
○ snažíme se na to upozorňovat, vysvětlujeme, ale malý úspěch

➢ zpracování dat podle standardů a přebírání záznamů
○ komplikuje se tím zapojování knihoven
○ co s tím udělat v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
○ apelujte na knihovny, aby přebíraly záznamy ze SK ČR!!!

➢ dlouhý proces zapojování nových knihoven 

Co nás trápí



Pomozte nám



Využívanost Knihovny.cz 
v závislosti na zapojení knihovny do portálu



Využívanost Knihovny.cz 
v závislosti na proškolení



Komu jste již portál doporučil/a



Návštěvnost Knihovny.cz



Zapojte se...



mail@knihovny.cz

Dotazy


