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Obnova technického a programového vybavení 

Typ projektu z dotačního programu VISK 3 
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Okresy Libereckého kraje 
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Knihovny okresu Liberec 

 
                                     

 
                                                      Celkem 62 knihoven  
                                                                       (stav k 31.12.2010) 

  
                                                            - profesionální - 11 

                                                             - z toho automatizovaných -11 

                                                            - neprofesionální - 51                                                                                                                             

                                                             - z toho automatizovaných - 36 
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Proč společný projekt?  

 Systémy byly z převážné většiny pořízeny za finanční podpory MK 

ČR z programu VISK 3.  

 Většina knihoven je vybavena moduly AKS Clavius obsaženými 

v základním balíčku  (katalogizace, vyhledávání a rešerše, výpůjční 

protokol, čárový kód).  

 Velkému počtu knihoven chybí modul Revize a WWW katalog.  

 Finanční situace obcí neumožňuje dokoupení těchto licencí 

z vlastních rozpočtů 

 Zpracování samostatných projektů jednotlivých obcí na relativně nízké 

částky není reálné  a zároveň by administrativně zatěžovalo agendu 

programu VISK 3 
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   … a hlavně  

 Obce by samostatně nedosáhly na 30% slevu, kterou dodavatel 

poskytuje při nákupu více než 10 licencí od 1 modulu.  

 KVK v Liberci zajistí splnění podmínky aktuálních webových stránek 

všech knihoven zapojených do projektu (většina knihoven již své 

webové stránky má).   

 KVK v Liberci neplánuje zavedení Clavius REKS  

 Situaci knihoven v oblasti automatizace ilustruje graf, ze kterého 

vyplývá, že by bylo obtížné získat partnery pro projekt (státní 

prostředky již byly investovány do dotací pro jednotlivé obce). 
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Stav automatizace knihoven  

v okrese Liberec (k 31.12. 2010) 

Stav automatizace knihoven v okrese Liberec

45

3
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AKS již zavádí

Zbývající neautomatizované knihovny

Knihovny, kde je nyní zavedení AKS nereálné např. z

personálních důvodů (generační problém) nebo se

jedná o registrované knihovny v malých částech

obcí, kde knihovna v největší části obce již AKS má
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Další důvody společného projektu … 

 KVK v Liberci pracuje v systému ARL  

 Zavedení systému Clavius REKS by představovalo velmi vysoké 

náklady na pořízení technického i softwarového vybavení přesahující 

možnosti rozpočtu na výkon RF a to i při získání dotace z programu 

VISK 3.  

 Pořízení se jeví jako neefektivní vzhledem k malému počtu knihoven 

ochotných přijmout variantu REKS.  

 Správa systému by vyžadovala trvalé personální zajištění – to by 

předpokládalo zvýšení rozpočtu na výkon RF, se kterým je nereálné 

v současné době počítat.  

 Nedůvěra panuje ohledně kvality připojení jednotlivých knihoven 

k internetu, na němž je kooperační systém zcela závislý. 
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Druhá polovina roku 2010 

 
 Analýza stavu automatizace knihoven na Liberecku a využívání 

vybraných modulů automatizovaného knihovního systému Clavius 

 Velkému počtu knihoven chybí modul Revize a WWW katalog 

 Myšlenka zpracovat společný projekt a jeho prostřednictvím 

získat finanční prostředky na nákup modulů, které by bylo třeba 

do knihoven doplnit 

 Jednání se zřizovateli 20 knihoven, kterých se připravovaný projekt 

týkal -  návrh měl velmi kladný ohlas 

 Souhlas se společným projektem knihoven okresu Liberec do 

programu VISK 3 

 Příprava a uzavření smluv se všemi obcemi zapojenými do projektu o 

úhradě finanční spoluúčasti na projektu (30%) 

 Zpracování společného projektu a podání žádosti do programu 

Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury ČR 
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Finanční náklady projektu 

 

 Požadavek na dotaci                    84 000 Kč 

 

 Vlastní prostředky obcí               36 330 Kč 

    (finanční spoluúčast) 

 

 Náklady projektu celkem          120 000 Kč 
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Rozpočet projektu 

Moduly Celkem Dotace Vlastní prostředky 

AKS Clavius –  modul Revize 

(licence do 5 tis. sv. )  

13x á 2 940 Kč  

38 220  26 689 11 531  

AKS Clavius –  modul Revize   

(licence do 10 tis. sv.) 

1x á 4 410 Kč  

4 410 3 080  1 330  

AKS Clavius – WWW katalog  

(licence do 5 tis. sv.)  

17x á 4 200 Kč  

71 400 49 827  21 573  

AKS Clavius – WWW katalog    

(licence do 10 tis. sv.)  

1x á 6 300 Kč  

6 300 4 404   1 896  

Celkem náklady na projekt 120 330 84 000 36 330 
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Cena modulu  

WWW katalog pro dokumenty (do 5 tis.sv.) 

 
 Cena s DPH                            6 000 Kč 

 Cena po slevě 30%                4 200 Kč 

 Dotace                                     2 931 Kč 

 Spoluúčast obce                    1 269 Kč 
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Cena modulu Revize (do 5 tis. sv.) 

 Cena s DPH                            4 200 Kč 

 Cena po slevě 30%                2 940 Kč 

 Dotace                                     2 053 Kč 

 Spoluúčast obce                       887 Kč 
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Automatizovaná knihovna v Příšovicích 
(umístěná v přízemí Domu s pečovatelskou službou) 
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Postup při realizaci projektu 

 Uzavření Smlouvy o spolupráci se zapojenými obcemi, v nichž jsou 

ošetřeny finanční i majetkové záležitosti (obce uhradí KVK v Liberci 

spoluúčast, nakoupené moduly budou majetkem obcí).  

 Hromadná objednávka na nákup jednotlivých modulů WWW 

katalog a Revize pro všechny obce zapojené do projektu 

 Předání podkladů servisnímu technikovi firmy LANius, který zajišťuje 

instalaci jednotlivých modulů v knihovnách a následná spolupráce při 

realizaci projektu 

 Obce uhradí na základě faktury spoluúčast na svou část projektu v 

celkové výši 36 330 Kč (dle rozpisu obcí a licencí) 

 Vyřízení náležitostí s převodem jednotlivých licencí do majetku obcí 

 KVK v Liberci odešle do konce roku 2011 vyúčtování dotace   
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Knihovny v Raspenavě a Dětřichově 

před povodněmi v srpnu 2010 
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…po bleskové povodni je třeba začít  

v knihovnách od začátku za pomoci VISK 3  
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Výsledek projektu: 

 Pro 18 knihoven bude zakoupen modul WWW katalog 

 Pro 14 knihoven modul Revize knihovního fondu 
 

 Doplněním modulů v knihovnách, které již využívají AKS 
Clavius, zkvalitnit služby knihoven zapojených do projektu. 

 Zpracováním společného projektu na nákup licencí Revize a 
WWW katalog pro dokumenty využít kromě dotace další 
slevu ve výši 30% poskytovanou dodavatelem.  

 Poskytnout obcím konkrétní pomoc, která jim ušetří 
finanční prostředky i práci s přípravou a administrací 
projektu.  

 Umožnit vyhledávání ve fondu dalších 18 knihoven 
prostřednictvím Internetu, dosáhnout tak rozšíření přístupu ke 
knihovním fondům většiny obecních knihoven okresu Liberec.   

 Rychlé a přesné provádění zákonem stanovené revize 
knihovního fondu a zpracování potřebných revizních 
dokumentů ve 14 knihovnách okresu Liberec. 

18 



… a také mnoho práce pro pracovnice 

oddělení služeb knihovnám Liberecka při 

 

 pomoci obcím a knihovnám nainstalovat a uvést nakoupené moduly do 

provozu 

 proškolování knihovníků v práci s nimi 

 zvýšená spolupráce se servisním technikem firmy LANius 

 poskytování pomoci při tvorbě webových stránek knihoven 

zapojených do projektu (aktuální webová stránka je podmínkou 

programu) 

 spouštění výpůjčních protokolů v knihovnách, kde končí vkládání 

knihovního fondu do AKS 

 

… ale přes to vše máme z projektu radost  
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Na závěr několik čísel – porovnání roku 2010 a 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

On-line katalogy zveřejní kromě knihoven zapojených do společného 

projektu i knihovny, které licence na ně zakoupily v rámci samostatně 

podávaných žádostí o dotaci.  

 

 

2010 % 2011 %

Profesionálních 11 11 100% 11 100%

Neprofesionálních 51 31 61% 33 65%

Celkem 62 42 68% 44 71%

Počet knihoven v okrese Liberec

AKS provozuje nebo zavádí

2010 % 2011 %

Profesionálních 11 8 73% 11 100%

Neprofesionálních 51 2 4% 31 61%

Celkem 62 10 16% 42 68%

Počet knihoven v okrese Liberec

WWW katalog
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Děkuji za pozornost ! 

 
 

 

Iva Slámová 

slamova@kvkli.cz 

 

Jaroslava Starcová  

starcova@kvkli.cz  

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci 
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