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Rozdělení Karlovarského kraje 
a regionální systémy

� Krajská knihovna K. Vary – okres K. Vary - Clavius REKS

� pověřená knihovna Cheb - okres Cheb – KPWIN� pověřená knihovna Cheb - okres Cheb – KPWIN

� pověřená knihovna Sokolov – okres Sokolov - Clavius 
REKS



� možnost vzdálené správy a podpory

� zkvalitnění služeb čtenářům – on-line služby pro uživatele, 
MVS

� zrychlení a zkvalitnění revizí fondu

zrychlení a zkvalitnění výpůjčního protokolu

Přínosy

� zrychlení a zkvalitnění výpůjčního protokolu

� zlepšení statistických výstupů

� zkvalitnění spolupráce mezi reg. odd. a knihovnami 

- tvorba a vracení výměnných souborů, rezervace…



Městská knihovna v Chebu



Výchozí stav

� 10 profesionálních knihoven 
25 neprofesionálních knihoven

� výměnný knihovní fond je součástí fondu MěK s lokací � výměnný knihovní fond je součástí fondu MěK s lokací 
střediskové knihovny (SK)

� příspěvky zřizovatelů na nákup KF - na základě smlouvy -
rovněž součástí fondu MěK v Chebu



Příprava na automatizaci

� MěK v Chebu používá plně AKS KPWIN od září 2009

� připojení regionálního odd. k systému KPWIN z důvodů 
finančních i praktických

� aktualizace a vložení původních více než 250 tis. svazků MěK 
do systému

� činnosti regionálního odd.: svoz knih z přidružených 
knihoven, revize, aktualizace



Příprava na automatizaci - podzim 2008

� výběr prvních 10 neprofesionálních knihoven k 
automatizaci

� seznámení starostů obcí se záměrem a žádost o 
souhlas se vstupem obce
seznámení starostů obcí se záměrem a žádost o 
souhlas se vstupem obce

� zpracování vzorové žádosti o dotaci (VISK 3) pro 
obce - spoluúčast obcí 6 500 Kč

� podání žádosti o dotaci (VISK 3) pro regionální odd.



Finanční zajištění

� celkem projekt: 178 000 Kč
� dotace: 125 000 Kč
� spoluúčast reg. odd.: 53 000 Kč

ObceObce
� celkem projekt: 21 000 Kč
� dotace: 14 500 Kč
� spoluúčast: 6 500 Kč



Realizace

� spuštění modulu výměnný fond - březen 2009 

� vložení záznamů celého VF

� do května 2009 fond 10 knihoven zapojených do 
regionálního AKS přiřazen příslušným knihovnám

� přiřazování fondu dalších knihoven pokračuje  



Nákup a instalace počítačů

� komunikace se zřizovateli – vzorové objednávky PC

� jednání s dodavatelem techniky – termíny rozvozů PC

� zajištění organizace rozvozu a instalací PC v jednotlivých 
knihovnách

� smlouvy s obcemi - zapůjčení čteček



Další postup

� srpen 2009 nastavení IP adres pracovnicemi reg. 
odd. 

� instalace serveru v MěK Cheb firmou KPSYS 

vzdálená správa – KPSYS� vzdálená správa – KPSYS

� seznámení se systémem v praxi

� zaškolení knihovníků přidružených knihoven



Krajská knihovna K.Vary



Výchozí stav v okrese K.Vary

� oddělení Služby knihovnám – střediskový systém do roku 
2004
- 42 neprofesionálních knihoven
- 11 profesionálních knihoven

� AKS LANius

� 1 výměnný fond (82.000 svazků)



Výměnný fond neprofi knihoven

� 1 databáze knih, 1 přírůstkový seznam 

� nové knihy - nákup z příspěvků obcí a z příspěvků kraje 
na RF, zpracování v KK, příprava souborů, rozvoz

� starší KF – svoz, profilace, katalogizace, příprava 
souborů, rozvoz

� plynulá cirkulace většiny knih mezi knihovnami



Regionální systém CLAVIUS REKS

� automatizace celého regionu

� vznik společné báze dokumentů

� práce více knihoven v jedné společné databázi při 
zachování relativní nezávislosti a samostatnosti zachování relativní nezávislosti a samostatnosti 

� možnost kooperace při katalogizaci

� vznik regionálního katalogu

� jednoduchost při obsluze



Finanční zajištění 

� VISK 3 2008 - projekt „Automatizovaný regionální 
knihovní systém REKS“
- přechod z AKS LANius na Clavius REKS (moduly, 
server, převod dat), technika, 10 licencí bez výpůjčního 
protokolu

� VISK 3 2009 - projekt „Vytváření regionálního systému 
automatizovaných služeb“ 
- 32 licencí bez výpůjčního protokolu, technika, servisní 
poplatky knihoven, modul Clavius REKS



Jednání s partnery

� dodavatel AKS - firma LANius: 
konzultace před psaním projektů, řešení aktuálních 
problémů 

� zřizovatelé knihoven: 
všichni osloveni, různý přístup k automatizaci (velikost 
obce, finanční důvody…)

� knihovnice: 
řešení problémů, práce s AKS (nedůvěra k AKS, 
nedostatečné znalosti práce na PC, nespokojenost…)



Současný stav v okrese

� regionální katalog KF
aktuální informace o titulech a jejich umístění

� webové katalogy
vlastní 10 neprof. knihoven, do konce roku 42 

� výpůjční protokol 
používají zatím 3 knihovny, do konce roku 8 
(licenci na výpůjční protokol zaplatily obce z vlastních 

prostředků nebo dotace VISK 3 2009)

� (+ 4 knihovny používají AKS Clavius)



Městská knihovna Sokolov



11 profesionálních knihoven
21 neprofesionálních knihoven



MK SokolovKrásno MK Chodov

Nová Ves

K. Poříčí

Lomnice  Svatava

D. Nivy

Vintířov

Vřesová

Bukovany Kaceřov Oloví Rovná

Schéma regionálních služeb na Sokolovsku 
v roce 2004

MK Habartov

MK Kraslice MK Kynšperk

D. Rychnov

Josefov

Krajková

Citice Dasnice L. Údolí

Šabina

Jindřichovice PřebuzStříbrná

D. Nivy

Šindelová



MK SokolovKrásno

Nová Ves

K. PoříčíLomniceSvatava

Převod v roce 2005

MK Kraslice

JindřichoviceStříbrná

Šindelová

Přebuz

D. Rychnov



MK SokolovKrásno

Nová Ves

K. PoříčíLomniceSvatava

D. Rychnov

Změny v roce 2007

Šindelová Stříbrná JindřichovicePřebuz

Finanční zajištění:
� dotace VISK 3 – 94 000,- Kč

� spoluúčast rozpočet na RF – 42 000,- Kč 



Nová Ves

Svatava

MK Chodov

D. Nivy

Vintířov

Vřesová

Převod v roce 2008

Šindelová Stříbrná JindřichovicePřebuz

MK SokolovKrásno

D. Rychnov



Jindřichovice

MK SokolovKrásno

Nová Ves

Svatava

D. Rychnov

Vřesová Vintířov D. Nivy

Převod v roce 2009

Šindelová Stříbrná Přebuz

D. Rychnov

MK Kynšperk

Citice Dasnice L. Údolí Šabina

Finanční zajištění:
� dotace z programu VISK 3 – 202 000,- Kč

� spoluúčast z rozpočtu na RF – 88 000,- Kč



JindřichoviceSvatava Vřesová Vintířov D. Nivy L. Údolí

MK Chodov
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MK Rotava OK K. Poříčí

OK Lomnice

Cílový stav systému RF v okrese Sokolov
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Přebuz
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D. Rychnov
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Dasnice

Oloví

Rovná

Kaceřov
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svobodova@knihovnakv.czsvobodova@knihovnakv.cz
kanovska@knihovnakv.cz
parilova@mksokolov.cz


