Komerční knihovní softwary v ČR
(velmi stručný přehled)
Advanced Rapid Library (ARL)
•
•
•
•
•

Software slovenské společnosti Cosmotron, zastoupené i v ČR
Určený pro knihovny všech velikostí
Pro zajímavost: první knihovní software, který umí prohledávat naskenované obsahy
ze služby Obalkyknih.cz
V Česku provozován např. v Jihočeské vědecké knihovně, Středočeské vědecké knihovně
Kladno aj.
https://www.cosmotron.cz/produkty/arl

Aleph
•
•
•
•

Software izraelské společnosti Ex Libris
Robustní software pro velké knihovny, vysoké náklady na pořizovací licence
V Česku ho používají např. Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Moravská
zemská knihovna, knihovna Akademie věd ČR, některé univerzitní knihovny aj.
https://aleph.cuni.cz/
Byl ohlášen konec podpory Alephu, Nástupcem Alepu je Ex Libris Alma - knihovní
systém nové generace („library management system“) - na rozdíl od klasických knihovních
systémů není zaměřen jen na dokumenty „na nosiči“, ale i e- zdroje s jednotno správou
všech zdrojů v rámci sytému. Provoz pouze v cloudu (software jako služba), webové
služební rozhraní. Implementace v zahraničí, v Česku nás zatím ne. Podrobné informace viz
https://ikaros.cz/ex-libris-alma-aneb-co-byste-meli-vedet-o-pristi-generaci-knihovnichsluzeb

Clavius
•
•
•
•
•

•
•

Software společnosti Lanius
Nejrozšířenější knihovní sofware v ČR - především veřejné knihovny, menší i větší, některé
menší knihovny formou zapojení do regionální knihovního systému své knihovny,
zvýhodněná nabídka pro školní knihovny
Clavius REKS – verze pro regionální systémy katalogů
Carmen – webová nadstavba pro online katalog (katalog nové generace)
Příklady využití v knihovnách:
◦ Knihovna Odolena Voda (katalog jedné knihovny),
◦ Knihovna Petra Bezruče Opava (regionální knihovní systém),
◦ Knihovna Tábor (webové rozhraní katalogu Carmen)
http://www.clavius.cz/
Podpora Clavia končí v roce 2020, nástupcem je Tritius

Dawinchi
•
•
•
•

Software slovenská společnost SVOP
Distribuován jako celek (ne jednotlivé moduly)
V ČR používá např. Národní lékařská knihovna nebo regionální knihovní systém
v karvinském okrese (Moravskoslezský kraj)
https://www.svop.eu/index.php/produkty/kis-dawinci

Tritius
•
•
•

•
•

Software původně vyvíjený společností Lanius, od roku 2017 společnost Tritius
Tritius je nástupcem softwaru Clavius
Plně webová aplikace (rozhraní pro čtenáře i služební klient), preferovaný způsob
implementace je software jako služba s možností sdílení dat (lze implementovat i jako
hostovaný systém nebo na vlastním serveru knihovny)
Využíván prozatím spíše většími knihovnami – např. Knihovna města Ostravy, Národní
památkový ústav, ale také pro regionální systém knihoven (REKS centrum Klatovy)
http://www.tritius.cz/

Verbis a Portaro
•
•
•
•
•
•
•

Software firmy KP-SYS
Verbis - integrovaný knihovní systém (služební rozhraní)
Portaro - webový katalog
Velká variabilita knihoven - velké i malé knihovny, velké množství specializovaných
knihoven (lékařské, muzejní) nebo školních knihoven (výhodná cenová politika pro školy)
Používají jej např. Knihovna národního muzea, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín.
http://kpsys.cz/verbis/index.php/cs/ct-menu-item-16
Volně navazuje na starší produkty firmy KP-SYS, (starším produktem produktem, stále
používaným některými knihovnami je software KP-WIN SQL, jehož vývoj byl již
ukončen).

Pro rekvalifikační kurz pořádaný Národní knihovnou ČR připravila Eva Cerniňáková (květen 2017)

