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Něco z historie

OPAVA :
Počátek automatizace rok 1994:

� listopad 1995 spuštění výpůjčního    
protokolu na hlavní budově

� 1998- 1999 spuštěn výpůjční protokol  na 
městských pobočkách s celotýdenním 
provozem (3 pobočky)

� 2001-02 – automatizovány pobočky v 
místních částech Opavy ( celkem 5 
knihoven)



Profi knihovny 

V roce 1996 zakoupen 1. a 2. modul AKIS 
LANIUS pro všechna profesionální pracoviště v 
okrese Opava

Knihovny plně automatizovány v rozmezí let :
• 1997 – 2000  profi knihovny 
• 2002 – 2009  převody knihovnických systémů  

AKIS LANIUS na AKIS Clavius (13  profi 
knihoven)



Neprofi knihovny

� 2001 – 2004 lokální instalace AKIS 
Clavius na  neprofi knihovnách 
(14 knihoven)(14 knihoven)

� Obce využívají vlastní prostředky,
prostředky z VISK3

� Zbytek obcí v pozici „mrtvého brouka“



PŘECHOD Z AKIS LANIUS NA CLAVIUS

� Říjen 2002 přechod na CLAVIUS SQL
� Do systému zapojeny všechny městské   

pobočky  (3) + 2 knihovny v městských   pobočky  (3) + 2 knihovny v městských   
částech

� 2002 – 2009  převody knihovnických 
systémů AKIS LANIUS na AKIS Clavius 
(13  profi knihoven)



Nástup REKSU

� Rok 2006 zlomový pro nástup REKSU
� Hlavní důvody:
- vyřešit cca 7 let „bezvládí“ na - vyřešit cca 7 let „bezvládí“ na 

obecních knihovnách
- převést fondy obsluhovaných 

knihoven do centrální databáze
- vytvořit  základ okresního katalogu



Výhody REKSU
Obsluhovaná knihovna

� jednoduchá obsluha
� zvoleny  základní a často 

používané funkce

Pověřená knihovna

� bezpečnost dat - všechna data 
jsou na centrálním SQL serveru 
(společné zálohování dat)

� Snadná dostupnost 
statistických dat používané funkce

� webový katalog, revizní 
modul a modul periodik

� bezpečnost dat 
� vznik regionálního 

katalogu
� nižší HW náklady 

na stanici

statistických dat 
� zrychlení provádění revizí fondů 
� zrychlení půjčování výměnných 

souborů
� unifikace katalogizačních 

záznamů a oprava záznamu v 
PK

� možnost vzdálené technické a 
uživatelské pomoci účastnické 
knihovně 

� zápis a změny údajů  
promítnutí na všechna ostatní 
místa



Varianty přístupu

� Ve většině případů   
zjednodušená varianta webového 
rozhranírozhraní

� Připojení přes vzdálený přístup k plně 
funkčnímu rozhraní všech dostupných 
modulů knihovního systému Clavius 
REKS je vyhraženo pro metodiky 
nebo „VIP“ dobrovolné knihovníky 



Nový trend

Od roku 2008 nový trend:
Převody neprofesionálních knihoven
s lokální instalací Clavia do Clavius s lokální instalací Clavia do Clavius 
REKS

Důvody: 
střídající se knihovníci
nezvládnutí  samostatné katalogizace
neochota obcí pořizovat další moduly, zejména revizní



Co podceňují obce

� Vybavení knihoven 
vhodnou technikou

� Nedostatečné 
zabezpečení PC zabezpečení PC 
(nefunkční antivir nebo 
absence antivirových
programů)

� Počítač knihovníka je 
zároveň veřejnou 
stanicí pro internet



Kde máme my své limity....

� Zejména v 
dosluhující 
paměti.....

� S tím, že si mnohdy � S tím, že si mnohdy 
zbytečně 
komplikujeme život 
samy (sami)

� Sebelepší systém 
nevyloučí lidské 
chyby



Ukázka z korespondence
� Subject: úbytkování v REKSU!!! 

......
Chci se nesměle zeptat hoši programatorský na dvě věci, které rozjitřují můj noční 

spánek:

za 1) uvažujete o tom, zda umožníte odpisy v reksíku přes webové rozhraníza 1) uvažujete o tom, zda umožníte odpisy v reksíku přes webové rozhraní

Samozřejmě jde pod pedagogickým dohledem  odepisovat přes terminál, 
ovšem to by na většině knihoven nesměl být starý šrot, který sotva dýchá a 
nestíhá, a já bychom museli mít tolik času a přožít na knihovně nejméně 5 
dalších hodin navíc, což nemáme.  Moc by to stařence pomohlo, keby to šlo!!!!

Odpoveď programátora:
-- pod opravou konkrétního svazku je ve webovém RESKu i tlačítko Odepsat, 

nestačí ?

Tak tomu nerozumím, kde je oprava konkrétního svazku, pošli mi obrazovku, 
nebo máte v Čechách jiný REKS, řešíme to tady s metodičkou a koukáme jako 
dvě blondýny...





Co je třeba stále hasit ...... 

� Unifikace katalogizačních záznamů v rámci 
regionu, odstranění duplicit

� Doplnění jednoduchých záznamů   na úroveň 
minimálního popisuminimálního popisu

� Údržba slovníků                  
� Soustavné vzdělávání a proškolování 

knihovníků v práci s katalogizačním modulem a 
webovým katalogem



Perspektivy

� Zvážit možnost 
připojení dalších 
malých knihoven s 
vlastní licencí AKIS vlastní licencí AKIS 
Clavius do REKSu

� Vznik knihoven a 
vytvoření jedné 
okresní databáze



Jak to vypadá v reálu ...



Kontakty na regionální oddělení

� Nataša Šlosárková
region@okpb.cz

� Mgr. Zbyněk Kotzian� Mgr. Zbyněk Kotzian
metodik@okpb.cz


