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Abstrakt (česky)

Diplomová práce se zabývá vlivem informačních a komunikačních technologií na 

automatizaci knihovnických procesů a služeb a jejich aplikací s hlavním zřetelem na Krajskou 

vědeckou knihovnu v Liberci. 

V úvodních kapitolách je stručně popsán vývoj základních mezinárodních standardů 

pro zpracování dat a komunikačních sítí ve světě. Následují kapitoly o zavádění 

automatizovaných knihovnických systémů a sítí počátkem 90. let v českém knihovnictví, 

včetně projektů, které se na vzniku podílely. Hlavní zřetel je brán na vývoj automatizovaných 

knihovnických procesů a služeb v Krajské vědecké knihovně v Liberci od 90. let do konce

roku 2010. S tím úzce souvisí parametry výběru a aplikace knihovního systému, včetně jeho 

specifik, interního využití knihovníky a externího využití uživateli. Externí využití 

knihovnického systému je zmapováno dotazníkovým průzkumem využívání online 

informačních zdrojů a služeb u registrovaných uživatelů. Závěrem jsou na základě aktuálních 

trendů shrnuty poznatky z oblasti aplikace informačních a komunikačních technologií 

v knihovnictví, včetně výhledu jejich využití do budoucna a doporučení na efektivnější 

využití jednotlivých online informačních zdrojů a služeb [Autorský abstrakt].



Abstract (English)

The thesis examines the influence of information and communication technologies 

on the automation of library management processes and services as well as their applications, 

with a key consideration of the environment of the District Scientific Library of the city of 

Liberec.

The introductory chapters briefly describe the development of basic international 

standards for data processing and communication networks in the world. The following 

chapters deal with the implementation of automated library management systems and 

networks in the Czech Republic in the early '90s, including accompanying projects that 

formed an inseparable part of the development. The development of automated library 

management processes and services in the District Research Library of the city of Liberec 

from the 90s till the end of 2010 becomes the core subject hereby examined. This is closely 

related to the parameters of the selection and application of the library management system, 

including the specific features thereof, as well as its internal utilization by librarians and its 

utilization by external users. The external use of the library management system has been 

evaluated through a survey of the use of online information sources and services sought by 

and provided to registered users. Taking into account the latest trends, the thesis is concluded 

with a summary of the findings concerning the application of information and communication 

technologies within the area of library management systems, including the outlook for their 

future use and a set of recommendations for more efficient application and utilization of the 

particular online information sources and services [Author‘s abstract].
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Předmluva

Výběr tématu diplomové práce vycházel z dosavadních pracovních zkušeností v 

oblasti knihovnictví, se zaměřením na využití automatizovaných knihovnických procesů a s 

využitím informačních a komunikačních technologií. 

Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na vývoj automatizovaných 

knihovnických procesů, včetně vlivu informačních a komunikačních technologií v českém 

knihovnictví s hlavním zřetelem na Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Součástí práce je 

i krátký historický vývoj klíčových prostředků a projektů souvisejících s automatizací 

knihovnických procesů ve světě a následně i v České republice. Praktické využití výstupů a 

služeb z automatizovaných knihovnických procesů je v závěru vyhodnoceno v dotazníkovém 

výzkumu, který byl prováděn u uživatelů Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. První čtyři části shrnují a hodnotí vývoj a 

vliv automatizace na knihovnické procesy a služby. Pátá část obsahuje analýzu dotazníkového 

výzkumu. 

První část se zabývá historickým vývojem mezinárodních standardů pro zpracování 

dat ve světě včetně vývoje knihovnických sítí. 

Druhá část se věnuje zavádění automatizace do knihoven v České republice, zejména 

zaváděním mezinárodních standardů, informačních knihovnických systémů a 

telekomunikační sítě internet a postupné zapojení českého knihovnictví do světového 

knihovnického dění. Také nejsou opomenuty projekty, které položily základ českému 

automatizovanému knihovnictví. Jedná se projekt CASLIN, Projekt internetizace knihoven a 

projekt Veřejná informační služba knihoven. CASLIN položil základy Souborného katalogu 

ČR, Projekt internetizace knihoven umožnil plošný bezplatný přístup veřejnosti k informacím 

a online službám a projekt Veřejná informační služba knihoven se podílí na inovaci 

knihovnických veřejných služeb s využitím informačních a komunikačních technologií a 

erudici v knihovnictví.  

Třetí část již mapuje vývoj automatizace knihovnických procesů v Krajské vědecké 

knihovně v Liberci od počátku 90. let 20. století do konce roku 2010. Vývoj je popsán 

chronologicky, na počátku je uvedeno vymezení funkcí a z toho plynoucí povinnosti, které 

Krajská vědecká knihovna má. V dalších kapitolách je uveden vývoj ve zpracování dat do 
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elektronické podoby a přispívání záznamů do Souborného katalogu a JIB, implementace a 

následné aktualizace knihovního systému, vznik knihovního katalogu a vývoj procesů 

k automatizaci výpůjčního procesu v jednotlivých odděleních. Přelomové bylo plošné 

připojení a bezplatný přístup k internetu, a z toho přirozeně vyplývající vznik nových online 

služeb uživatelům a rozšíření nabídky online elektronických informačních zdrojů. Stručně 

jsou zmíněny v jednotlivých podkapitolách klíčové služby na dodávání a získávání 

dokumentů jak pro knihovnu, tak pro uživatele.

Čtvrtá část pojednává již o konkrétním interním a externím využití automatizovaného 

knihovního systému. Na úvod jsou popsány obecné parametry systému. Následuje popis 

konkrétních modulů používaných v Krajské vědecké knihovně a popis transferu dat mezi 

Krajskou vědeckou knihovnou a Národní knihovnou v Praze. Na závěr této části jsou ve 

shrnutí uvedeny problémy s implementací knihovního systému. Externí využití uživateli 

spočívá převážně ve vyhledávání informací o dokumentech nebo o dané problematice. Externí 

využití popisuje hlavně způsoby a nastavení vyhledávání informací o dokumentech v 

elektronickém katalogu.

Pátá část prakticky dokresluje externí využití knihovního systému uživateli a ukazuje 

v jaké míře čtenáři využívají online informační služby a zdroje pro vyhledávání informací. 

V textu se pracuje s pojmy liberecká knihovna, Krajská vědecká knihovna, čímž je 

myšlena Krajská vědecká knihovna v Liberci. Diplomová práce je v textu pro lepší názornost 

doplněna tabulkami a u dotazníkového výzkumu grafy. V příloze je obsažena předloha 

dotazníku. Cizojazyčné výrazy jsou v původním tvaru uvedeny v závorce za přeloženým 

textem. Citování zdroje v rámci textu diplomové práce je na základě normy ISO 690 a ISO 

690-2. Jedná se o citování pomocí prvního údaje a data vydání.  Seznam použitých zdrojů je 

seřazen v abecedním pořadí.
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1. Vývoj a počátky automatizace knihovnických procesů

V úvodních podkapitolách jsou zmíněny počátky a vývoj základních 

mezinárodních standardů ve světě, zejména vznik a vývoj výměnného formátu, 

katalogizačních pravidel a knihovnických sítí, které jsou aktualizovaně využívány do 

současnosti i v českém knihovnictví. Jejich zavedení neodmyslitelně patří k 

automatizaci knihovnických procesů, proto je velmi důležité je na úvod zmínit. České 

knihovnictví tyto standardy během 90. let od západního knihovnictví převzalo a tím 

se zapojilo do mezinárodního knihovnického dění a bylo integrováno do světového 

knihovnictví.

Automatizaci v knihovnictví předcházela obecně automatizace ve zpracování 

informací, která začala již na konci 19. století patentováním vynálezu děrnoštítkového 

tabulátoru. Autorem byl americký statistik Hermann Hollerith [Kapoun, 2010]. 

Jednalo se o první stroj na zpracování dat a jeho vznik byl základem pro vývoj a 

nástup elektronických počítačů. Původně tento vynález vznikl pro zpracování 

statistických dat a až později byl modifikovaně použit v jiných oblastech. Stroj 

fungoval na principu, že každá informace byla vyjádřena číselným kódem, který byl v 

případě potřeby procvaknut a každý otvor nesl určité informace, tím se velice 

zrychlilo vyhledávání a práce s daty [Kapoun, 2010]. Děrnoštítkový tabulátor měl 

přelomový vliv na zpracování informací. 

1.1 Vznik a vývoj standardu MARC 

Obecná definice: “Formáty MARC (MAchine-Readable Cataloging) jsou standardy 

pro reprezentaci a komunikaci bibliografických a příbuzných informací ve strojově 

čitelné formě. Poskytují protokol, kterým počítače vyměňují, zpracovávají a 

interpretují bibliografické informace. Jeho datové elementy vytvářejí základ pro 

většinu dnes používaných knihovních katalogů.”[MARC, 2011]

V 60. letech 20. století vznikly důležité knihovnické postupy pro automatizaci. 

Byl standardizován jednotný formát záznamu, jednotná pravidla popisu dokumentů a 

vznikaly první integrované knihovnické sítě [Růžička, 2010]. V průběhu let 

samozřejmě prošly technickými i technologickými aktualizacemi, ale jejich princip 

zůstává stejný. 

https://docs.google.com/wiki/Bibliografie
https://docs.google.com/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://docs.google.com/w/index.php?title=Knihovn%C3%AD_katalog&action=edit&redlink=1
https://docs.google.com/wiki/Komunika%C4%8Dn%C3%AD_protokol
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V knihovnictví se technika strojově čitelných informací objevuje až v 60. letech 

20. století se zavedením formátu MARC. Formát byl vyvinut v Kongresové knihovně 

ve Washingtonu v rámci stejnojmenného projektu. Autorkou tohoto formátu se stala 

Henriette Avram, která v Kongresové knihovně analyzovala katalogizační záznamy s 

cílem jejich zpracování pomocí počítačů [Ehrlichová, 2007]. Na základě toho vznikl 

pilotní projekt MARC, který byl financován z grantu. Ten knihovna získala od Rady 

pro knihovnické zdroje (Council on Library Resources) [Ehrlichová, 2008, s. 22] a na 

jeho základě vytvořila pracovní skupinu pro vývoj automatizovaného zpracování 

záznamů. Do projektu se zapojily americké, federální, státní i univerzitní knihovny v 

celkovém počtu šestnácti knihoven. Cílem projektu bylo konvertování 

katalogizačních záznamů do strojem čitelné podoby a jejich sdílení mezi 

kooperačními knihovnami. V roce 1966 byl započat vývoj formátu MARC, později s 

názvem MARC I., který byl použitelný pouze pro zpracování monografií a seriálů.

Poté následoval v roce 1968 vznik revidované verze formátu s názvem MARC II., 

který je nám známý pod názvem USMARC [Ehrlichová, 2007]. Ten již byl 

použitelný pro všechny druhy dokumentů: pro knihy, seriály, mapy, hudebniny, 

články apod. [Ehrlichová, 2008, s. 34]. Bibliografické záznamy ve formátu MARC 

byly distribuovány mezi kooperujícími knihovnami na magnetických páskách 

[Ehrlichová, 2008, s. 29]. Henriette Avram prosadila formát MARC jako mezinárodní 

standard a v roce 1973 se stal ISO normou (ISO 2709) [Ehrlichová, 2007]. MARC 

začal být od roku 1970 samozřejmě nejdříve využíván v Kongresové knihovně ve 

Washingtonu [Schudel, 2006a]. 

V současnosti se používá především verze formátu MARC 21. Jedná se o revizi 

původního formátu pro potřeby 21. století a je kombinací formátů MARC 

používaných v USA a v Kanadě a ve Velké Británii (USMARC, CAN/MARC a 

UKMARC) [Ehrlichová, 2008, s. 41]. Je lépe mezinárodně přístupný a umožňuje 

uživatelům s rozdílným softwarovým vybavením komunikovat a vyměňovat si data.

1.2 Vznik a vývoj standardu AACR2

Automatizace s sebou přinášejí nejen jednotný formát (strukturu) záznamů, ale i 

jednotná katalogizační pravidla pro popis dokumentů. Nejprve vznikala lokální 

pravidla uplatňovaná pouze v jednotlivých knihovnách a institucích s ohledem na 

tradiční zpracování jejich dokumentů. S postupným nárůstem dokumentů vznikla 

nutnost vytvořit pravidla pro více knihoven na území jednoho státu. Teprve ve 20.



14

století vznikla mezinárodní jednotná pravidla popisu dokumentů.

Základ pro společná katalogizační pravidla vytvořila americká knihovnická 

asociace (American Library Association) a britský knihovnický institut (Chartered 

Institute of Library and Information Professionals), když v roce 1967 uzavřely

dohodu o vytvoření pravidel popisu dokumentu, které se nazývaly anglo-americká 

katalogizační pravidla (Anglo-American Cataloguing Rules - AACR) [What is 

AACR2?, 2008]. V této první verzi nebyla pravidla ještě úplně jednotná v obou 

státech, tento nedostatek byl odstraněn až v následující verzi s názvem AACR2.

Pravidla procházela v průběhu let revizemi a přibývaly k ní dodatky např. na 

zpracování speciálních druhů dokumentů. V současnosti využívaná verze i v českém 

knihovnictví se nazývá AACR2R. Pravidla AARC2R se skládají ze dvou částí, první 

obsahuje bibliografické informace dokumentů a druhá část stanovuje tvorbu 

selekčních údajů. AACR2R jsou ze základu tvořeny pravidly ISBD, a to hlavně v 

případě interpunkce a pořadí údajů v bibliografickém popisu [Kubalová; 

Lichtenbergová, 2000]. Katalogizační pravidla AACR2R tvoří mezinárodní standard 

pro popis dokumentů. 

Národní knihovna ČR vytvořila české instrukce pro používání pravidel v českém 

prostředí [Kubalová, 2001] a vytvořila příručky, a to jak pro popis tradičních

dokumentů, tak pro popis speciálních dokumentů.

1.3 Vývoj knihovnických informačních sítí

Na vývoj předchozích mezinárodních standardů navazuje vznik knihovnických 

informačních sítí v USA a západních státech koncem 60. a počátkem 70. let 20. 

století. Společně se jedná se o první ucelené kroky ke kooperaci a integraci služeb 

knihoven. Mezi prvními vznikla v roce 1967 mezinárodní knihovní informační sít 

OCLC (Ohio College Library Center později Online Computer Library Center)

[OCLC, 2011]. Zakladatelem byl Frederick Kilgour. Jelikož se pohyboval v 

knihovním prostředí, tak mu připadalo finančně nákladné a časově náročné vytvářet 

duplicitně v každé knihovně katalogizační záznam ke stejnému titulu dokumentu a 

přišel s nápadem centralizovat katalogizační záznamy a obsažená data zpřístupnit 

členským knihovnám pomocí lokální telekomunikační sítě [Schieber, 2010]. Členské 

knihovny mohly sdílet záznamy nebo je v případě absence vytvořit a vložit pro 

sdílení ostatních členských knihoven. Tento systém velmi zrychlil práci knihovníků a 

přinesl i finanční úspory. Do databáze přispívaly všechny členské knihovny, takže 

http://www.cilip.org.uk/
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nárůst záznamů byl rychlý a pohodlný. Tato knihovní síť funguje do současnosti a 

stále se přizpůsobuje novým technickým a technologickým postupům. Existují i další 

knihovní sítě, za zmínku stojí WLN (Washington Library Network) nebo RLIN 

(Research Libraries Information Network) [Růžička, 2010].

Proces automatizace by nebylo možné stále vyvíjet, zkvalitňovat a rozšiřovat bez 

technických a komunikačních prostředků, které jsou spolu s mezinárodními standardy 

důležitým prostředníkem pro tvorbu, získávání a šíření informací. Technickými 

prostředky není myšlena pouze výpočetní technika, ale i lokální a mezinárodní 

telekomunikační sítě. Pořízení výpočetní techniky bylo zpočátku velmi finančně 

náročné, a čím více se stávala dostupná, tím rychleji probíhal proces automatizace, 

sdílení, centralizace a kooperace. Telekomunikační sítě nejprve fungovaly lokálně 

mezi členskými institucemi, až v průběhu let byla vytvořena mezinárodní 

telekomunikační síť Internet, která přinesla do knihovnictví dosud nevídaný rozměr,

jak získat informace z celého světa v rámci služeb knihoven.

O zavedení internetu do českých knihoven bude podrobnější zmínka v kapitole

2.4.1 Projekt internetizace knihoven „PIK“ a v kapitole 3.3.1 Projekt internetizace 

knihoven v Libereckém kraji.

2. Vývoj automatizace knihovnických procesů v knihovnách České 

republiky od 90. let 20. století

Časové vymezení tohoto období vyplynulo z důležitého mezníku ve společensko-

ekonomickém uspořádání, kterým byla „sametová revoluce“ v roce 1989. Změna 

politického režimu přinesla řadu změn ve všech oblastech života, od kultury, přes

školství, vědu, výzkum až po zavádění nových technických a technologických 

postupů. Ani knihovnictví v uplynulých dvaceti letech neuniklo těmto inovacím a 

změnám. Velký vliv na vývoj měla automatizace knihovnických postupů, např. 

aplikování mezinárodních standardů a postupné zavádění výpočetní techniky a 

telekomunikačních sítí do knihoven. Mimo to přinesla změnu ve vnímání a využívání 

knihovny pro uživatele a nabízené služby se začaly srovnávat se službami knihoven v 

západní Evropě.  

Je nutné podotknout, že vývoj v postkomunistických zemích byl od počátku 

odlišný od vývoje v západních státech, a to z důvodu izolace komunistických zemí od 

vědeckých a technických inovací tzv.“západního světa“ po dobu čtyřiceti let. Trh v 

postkomunistických zemích nebyl zahlcen a stal se útočištěm mnoha zahraničních 
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firem a později i českých firem, které nabízely a dodávaly nové moderní technologie 

zcela od počátku. Technologie byly převzaty, přizpůsobeny a aplikovány v českém 

prostředí [Stöcklová, 1995, s. 58]. Všechny začátky s sebou nesou několik překážek a 

bylo to tak i při zavádění informačních a komunikačních technologií v knihovnách. 

V České republice začátkem 90. let neexistovaly v knihovnictví komunikační sítě, 

byl nedostatek výpočetní techniky a informačně gramotných lidí. Dále neexistovaly

informační knihovnické systémy, chyběl jednotný postup při tvorbě dat a 

standardizovaný výměnný formát, který by do budoucna sloužil k výměně a konverzi 

dat do vyšších systémů [Stöcklová, 1995, s. 58]. Otevřením trhů nastalo období 

snadnějšího získání velkého množství moderních technologií pro tvorbu jak 

informační infrastruktury, tak automatizovaných knihovnických systémů.

České knihovnictví prodělalo od počátku 90. let do současnosti velkou změnu, ať 

v oblasti zpracování dokumentů či v jejich zpřístupnění nebo v jeho vnímání širokou i 

odbornou veřejností. Velká změna je patrná i při prvním srovnání základních 

uživatelských služeb porevoluční doby s tou současnou. Automatizované procesy v 

knihovnách na počátku 90. let téměř chyběly, během uplynulých dvaceti let se to 

obrátilo a dnes si nedovedeme představit služby knihoven bez výpočetní techniky a 

přístupu na internet. Automatizace v knihovnách měla přínos jak pro knihovníky, tak 

i pro koncové uživatele knihovny. Přístup k informacím se obecně zrychlil, 

zjednodušil a zefektivnil a informace je možné během krátké chvíle vyhledat po 

celém světě, v čemž je patrný veliký pokrok. Důkazem toho je v současné době

například nabídka přístupu k licencovaným elektronickým zahraničním databázím, 

což zapojuje a rozšiřuje českou veřejnost do světového vědeckého a informačního

dění. Samozřejmě tento proces automatizace prošel několikaletým navazujícím 

vývojem, technickými a technologickými inovacemi, ale i překonáváním finančních a 

legislativních problémů. 

2.1 Zavádění prostředků pro automatizaci knihovnických 

procesů v českém knihovnictví

K automatizaci procesů v knihovnách bylo nutné nejprve převzít a aplikovat

mezinárodní standardy pro zpracování dat (formát MARC a katalogizační pravidla

pro popis dokumentů AACR2R), automatizovaný knihovnický systém a výpočetní 

techniku jako prostředníka pro zprostředkování a prezentování informací z 

knihovních fondů a později i z mezinárodních informačních zdrojů. Současně se 
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zavedením knihovnického systému a výpočetní techniky bylo nutné převzít a 

legislativně definovat standardy výměnného formátu a popisu dokumentů, aby bylo 

možné se do budoucna zapojit do světového sdílení, vyměňování a konvertování dat 

do vyšších systémů. 

Zavedení a využívání knihovnického informačního systému se stalo základem pro 

další automatizaci a pro zapojení knihoven do sdílených centrálních projektů. Jedná 

se především o jednotnou tvorbu dat, a tím možnost sdílené katalogizace nebo 

propojení v jednotných informačních branách atd. Také se zavedením knihovnických 

systémů zjednodušila práce zaměstnancům knihovny, zmizela duplicita vytváření

záznamů a zrychlilo se vyhledávání potřebných informací [Stöcklová, 2006]. I pro 

uživatele se změnil způsob vyhledávání informací, a to pomocí operátorů pro snadné 

a přesné získání relevantních informací.

Plošné připojení knihoven k internetu ukončovalo jednu etapu automatizace 

knihovnických procesů a služeb. Změnilo se i vnímání knihovny veřejností: od té 

doby není knihovna jen půjčovnou knih, ale i informačním centrem, i když půjčování 

knih je stále jednou z nejdůležitějších funkcí knihovny. 

Po zavedení automatizovaných knihovnických procesů je nyní cílem knihoven 

udržení tempa rozvoje s vyspělým světem. Tomuto rozvoji také nepřímo pomáhá vliv 

globalizace na společnost. Globalizace zabraňuje izolaci knihovnického oboru od 

inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií. Problémem je 

nedostatek finančních prostředků na vývoj nových služeb a projektů. 

V dalších podkapitolách budou stručně zmíněny klíčové procesy a nebo projekty 

podílející se na tvorbě automatizovaného knihovnictví v České republice. Nejprve 

bude stručně zmíněn projekt CASLIN, na jehož základě vznikl Souborný katalog ČR. 

Následuje stručný vývoj nejčastěji využívaných knihovních systémů v českých 

knihovnách a projekty související s plošným zavedením internetu v českých 

knihovnách. 

2.2 CASLIN - Czech and Slovakai Information Network 

Počátkem 90. let vznikl v Československé republice projekt na podporu 

automatizace knihovnických procesů financovaný ze zahraničí. Projekt se nazýval 

CASLIN v překladu Česká a Slovenská informační síť („Czech and Slovakai 

information network“). Jeho cílem bylo vytvoření mezinárodní knihovní informační 
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sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový 

přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích [Krebes, 

2006b].

CASLIN vznikl v roce 1993 za podpory Mellonovy nadace na dobu tří let 

s finanční dotací ve výši 1,1 milionu $ [Krebes, 2006c]. Jak již název naznačuje cílem 

projektu bylo vytvořit propojenou síť automatizovaných knihoven. Jednalo se o 

česko-slovenskou knihovní síť, která poskytuje uživatelům přístup k informacím 

uloženým v knihovních a informačních  institucích z území České republiky a 

Slovenska. K 1.6.1995 je v organizační struktuře Národní knihovny ČR 

konstituováno samostatné oddělení pro CASLIN s přímou řídící působností ředitele 

NK ČR a Národní knihovna zastává funkci národního centra CASLIN [Krebes, 

2006c]. Souborný katalog ČR obsahuje cca 4,6 mil. záznamů o dokumentech ve 

fondech knihoven a informačních institucí České a Slovenské republiky [Svobodová, 

2011b]. Knihovny do souborného katalogu přispívají katalogizačními záznamy nebo 

poskytují informace o odběru periodik. Od roku 1995 v elektronické podobě

[Svobodová, 2011c]. Knihovna, která přispívá svými katalogizačními záznamy, musí 

dodržovat tyto mezinárodní standardy, které byly pro tento projekt převzaty. Jedná se 

o: UNIMARC (MARC21), AACR2R, ISBD a MDT [Svobodová, 2011a]. Pro 

CASLIN byl v konkurzním řízení vybrán knihovní systém Aleph (Automated Library 

Expandable Program of the Herbew Univerzity). Do projektu CASLIN byly zapojeny 

nejprve čtyři knihovny. Národními centry sítě se staly Národní knihovna v Praze a 

Slovenská národní knihovna v Martině, které si vzájemně propojily národní souborné 

katalogy neperiodik, periodik a bázi článků z českých a slovenských časopisů. V 

oblasti sdílené katalogizace, kooperace a meziknihovní výpůjční služby se projektu 

zúčastnily knihovny Moravská zemská knihovna a Univerzitní knihovna v Bratislavě 

[Krebes, 2006c]. Projekt CASLIN byl formálně ukončen po vyčerpání grantu 2. února 

1996. Dále pak vznikaly projekty, které by bez mateřského CASLINU 

pravděpodobně nikdy nevznikly. Jedná se např. o projekt RETROCON -

retrospektivní konverze, ochranné mikrofilmování, standardizace, souborný katalog 

[Krebes, 2006c]. Následovalo řešení pokračování v další spolupráci a v září 1996 se 

Národní knihovna v Praze a Slovenská národní knihovna v Martině dohodly na 

vzájemném neomezeném přístupu do souborných katalogů obou republik. V prosinci 

1996 jsou projektu CASLIN přiděleny finanční prostředky ve výši 40 mil. na "Rozvoj 

informační sítě veřejných knihoven" [Krebes, 2006d]. CASLIN se stal základem 
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Souborného katalogu ČR a v současné době do něho svými katalogizačními záznamy 

přispívá velké množství českých knihoven a informačních institucí na všech 

úrovních, včetně Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Souborný katalog ČR obsahuje čtyři báze, první SKCM obsahuje a nabízí 

záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a záznamy speciálních 

dokumentů, druhá báze SKCP nabízí a obsahuje záznamy českých a zahraničních 

seriálů a třetí Adresář knihoven a informačních institucí v ČR obsahuje základní 

informace (včetně kontaktů URL) o 3000 knihovnách a informačních institucích na 

území České republiky [Svobodová, 2011b]. Poslední celá báze SKČR v sobě slučuje 

záznamy jak monografií a speciálních dokumentů, tak i seriály. Záznamy souborného 

katalogu obsahují mimo základní bibliografické informace i standardní informace o 

dostupnosti dokumentu v knihovnách, ve kterých je možné si dokument vypůjčit. 

Velké množství záznamů je propojeno s domovskými katalogy, kde je možné 

aktuálně zjistit dostupnost dokumentu v požadované knihovně a u některých titulů 

seriálů je možné plnotextové vyhledání záznamu. 

2.3 Stručný vývoj automatizovaných knihovnických systémů v 

České republice

První knihovnické systémy byly ve větším množství nejdříve aplikovány 

v prostředí vysokoškolských a veřejných knihoven. Prvním automatizovaným 

systémem se stal databázový systém CDS-ISIS, vytvořený mezinárodní organizací 

UNESCO s aplikací MAKS, kterou vytvořila a distribuovala Národní knihovna 

v Praze a v polovině 90. let s ním pracovalo ještě 129 převážně odborných a 

veřejných knihoven [Stöcklová, 1995, s. 58]. Jednalo se o neintergovaný systém, 

který obsahoval moduly umožňující pouze zpracovávat a vyhledávat dokumenty. 

Prvním integrovaným systémem byl systém „Automatizovaná knihovna“, a ten 

již obsahoval moduly akvizici, katalogizace, výpůjčky i správu seriálů [Stöcklová, 

1995, s. 59]. Byl vyvinut ve Výpočetním centru ČVUT a byl aktualizovaně využíván 

až do roku 2004, kdy byl nahrazen systémem Aleph 500 [České vysoké učení 

technické, 2005, s. 14].

Prvním komerčním integrovaným systémem u nás byl SMARTLIB od firmy 

Lumare Hradec Králové a prvním zahraničním systémem upraveným pro české 

prostředí byl anglický systém TINLIB od firmy Information Management and 

Engineering (IME) [Stöcklová, 1995, s. 60], který byl využíván především 
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vysokoškolskými knihovnami. 

Jelikož je v současné době na trhu velké množství knihovních systémů, tak stručně 

zmíním pouze ty, které jsou v současnosti nejvíce zastoupeny v českých knihovnách. 

Zmínka bude o systému Aleph, který je využíván převážně v krajských, vědeckých a 

univerzitních knihovnách, dále o systému Clavius, který je zastoupen až na výjimky 

v městských a školních  knihovnách a v knihovnách muzeí a archivů. Dále budou jen 

stručně zmíněny systémy Advanced Rapid Library a Kpwin. Systém Advanced Rapid 

Library bude ještě rozsáhleji zmíněn v samostatné kapitole 5. Advanced Rapid Library 

obecné parametry a služby knihovnického systému, která se týká průběhu automatizace a 

aplikace systému v Krajské vědecké knihovně v Liberci. 

ALEPH

Izraelský vícejazyčný systém Aleph (Automated Library Expandable Program of 

the Hebrej Univerzity) byl vyvinut na Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě [Ex Libris 

2011a]. České a Slovenské republice je distribuován Ústavem výpočetní techniky 

Univerzity Karlovy (ÚVT UK) [Multidata, 2011]. Tento systém byl vybrán, jak již 

bylo výše zmíněno, pro projekt CASLIN, a tudíž je v současné době instalován v 

klíčových knihovnách, které tvořily tento projekt i u projektově kooperujících 

knihoven. Jedná se především o Národní Knihovnu v Praze, Moravskou zemskou 

knihovnou v Brně a klíčové univerzitní knihovny a knihovny tvořící národní 

bibliografii. Výhodou systému je nezávislé fungování jednotlivých modulů [Růžička, 

2010] a jeho aplikace v klíčových českých knihovnách.

CLAVIUS

Knihovní systém CLAVIUS začal být vyvíjen v roce 1998 firmou LANius s.r.o. z

Tábora. Systém CLAVIUS nevznikl metodou převodu původního knihovního 

systému LANius do prostředí WINDOWS [LANius, 2009a], ale byl vyvinut zcela 

nově na základě nejmodernějších technologií. Systém podporuje všechny hlavní 

knihovnické standardy a je možné v systému zpracovat a vyhledat všechny druhy 

dokumentů, včetně online prezentace dat na internetu. Největší knihovnou, která tento 

systém využívá, je Knihovna Jiřího Mahena v Brně [LANius, 2009b].
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ADVANCE RAPID LIBRARY

Systém Advanced Rapid Library, dále jen „ARL“, je vyvíjen i distribuován jako 

hlavní produkt firmou Cosmotron Slovakia & Bohemia s.r.o z Hodonína. Jedná se o 

komplexní knihovnický systém, který je možné díky široké nabídce modulů a přídavných 

aplikací využívat jak v malé městské knihovně, tak ve velké např. v krajské knihovně. 

Systém se může skládat jen ze základních modulů, které vystačí pro zpracování dat u 

malých knihoven, až po specifikované moduly jako jsou např. modul Regionálních 

osobností REOS nebo Regionální bibliografii REDO ad. u velkých knihoven [Cosmotron, 

2011a]. V kapitole „5. Advanced Rapid Library obecné parametry a služby knihovnického 

systému“ bude detailně zmíněn tento systém se specifickými aplikacemi právě v Krajské 

vědecké knihovně v Liberci.

KP-SYS, KP-Win a KPwinSQL

Systémy KP byly vyvinuty společností KP-SYS, spol. s.r.o. ze Sezemic u 

Pardubic a jedná se o ryze český knihovnický systém. První systém KP-SYS byl 

vyvinut ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví v Praze [KP –

SYS, 1995]. Software KP-SYS pracoval pod systémem MS-DOS a KP-Win pracoval 

v systému Windows. Postupně přestaly splňovat požadavky ze strany informačních 

technologií, a to vedlo k vývoji nové verze systému KpwinSQL v roce 2006.

Od roku 2008 do roku 2010 se z grantu od Evropské Unie vyvíjel pokračující 

knihovní systém, který by vyhovoval všem vysokým nároků v oblasti zpracování 

knihovnických informací. Byl vyvinut integrovaný knihovní systém Verbis, webový 

katalog OPAC Portaro a skupina jejich doplňků Encore. Systém nabízí řešení pro 

široké spektrum knihoven od veřejných až po odborné. V současnosti jsou 

KPwinSQL a Verbis využívány ve více než 300 knihovních a informačních 

institucích [KP – SYS, 1995].

2.3.1 Technické parametry knihovního systému

Aby systém mohl plnit svoji informační funkci a požadavky jeho uživatelů, tak 

musí splňovat určité technické parametry a funkce, bez kterých by nebylo možné jeho 

efektivní a relevantní využití. 
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Komplexnost – integrovaný systém obsahuje všechny služby knihovny, a to jak 

pro zaměstnance, tak pro uživatele. Od modulu akvizice po modul www Opac

[Bartošek, Kohoutková, 1992].

Integrovanost – při jednom zadání dat jejich využití i v jiných modulech

Jazykové vybavení – aplikace systému ve více jazycích včetně českého, a to 

z důvodu zadávání, ukládání a vyhledávání záznamů. Každý jazyk má svá 

lingvistická pravidla, která specifikují jednotlivé záznamy [Bartošek, Kohoutková

1992].

Univerzálnost – nezávislé fungování a komunikace systému pod různými 

operačními systémy, s různým hardwarem a na různých komunikačních sítích. 

Nezbytná je také komunikace a kooperace s jinými systémy. 

Kompatibilita a konvertibilita – systém by měl být kompatibilní a konvertibilní 

(použití norem ve struktuře záznamů, při zápisu dat a při přenosu dat) [Míka, 2000]. 

Důležitá je například také shodnost využívaných protokolů pro přenos dat mezi 

jednotlivými knihovnami.

Vývoj a aktualizace systému – vybraný systém by měl mít perspektivu dalšího 

přizpůsobení se novým trendům a vývoji v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. 

Důležitý je také poradenský servis a údržba systému, uchování, ochrana a 

zálohování dat. V konečné fázi jsou také důležité finanční otázky, a to jak na pořízení 

systému, tak na jeho údržbu. A v neposlední řadě je důležitá osvědčená spolehlivost 

systému, vyzkoušená a fungující u podobných institucí.

2.4 Státní informační a komunikační politika – plošné zavedení 

internetu do českých knihoven

Po převzetí a zavedení jednotných mezinárodních standardů pro formát i popis 

dokumentů, po zavedení informačních knihovnických systémů i výpočetní techniky 

chybělo udělat další krok k ucelené automatizaci knihovnických procesů. Tím 

krokem bylo zavedení informačních a telekomunikačních sítí, zejména zavedení 

internetových služeb, jejichž prostřednictvím by se zrychlilo sdílení informací s 

ostatními knihovnami a informačními institucemi jak na území České republiky, tak 

po světě. To všechno během krátkého času a z jednoho místa. Přístupem na internet 

se informace velmi rychle staly dostupné pro širokou veřejnost.
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Již ve druhé polovině 90. let se začaly objevovat první pokusy na ustanovení 

ucelené koncepce Státní informační politiky v oblasti zavedení informačních systémů 

a technologií do veřejné správy, které ovšem nevešly v platnost a ucelenou koncepci 

přinesl až připravovaný vstup České republiky do Evropské Unie [E-government 

strategické dokumenty 1.díl, 2007].

Knihovny jsou instituce provozované státem popřípadě samosprávnými orgány a 

tudíž jsou financovány buď přímo, nebo nepřímo ze státního rozpočtu a z tohoto 

pohledu se řadí mezi instituce veřejné (státní) správy. Knihovny zprostředkovávají 

informace a služby stanovené v koncepci Státní informační a komunikační politiky, a 

proto plošné zavedení internetu do knihoven spadá do některých cílů Státní 

informační a komunikační politiky. Připojení knihoven umožní bezplatný přístup

k veřejnému internetu všem sociálním vrstvám obyvatel [Česko, 2006a, s. 16].

V roce 2000 byla v rámci tzv. Lisabonské strategie schválena Iniciativa „ eEurope 

– Informační společnost pro všechny“ [Zastoupení Evropské komise v České 

republice, 2010a], jejímž hlavním cílem bylo propojení společnosti prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií a vytvoření společnosti s informační 

gramotností. Dalšími cíli byla dostupnost internetových služeb pro všechny sociální 

skupiny obyvatel. K dosažení těchto cílů byly Evropskou Unií přijaty akční plány a 

strategie. V roce 2000 byl přijat akční plán eEurope 2002, na který v roce 2002 

navazoval akční plán eEurope 2005, a pro kandidátské země vznikl v roce 2001 akční 

plán eEurope+ 2003, ke kterému se připojila i Česká republika. Po vstupu do 

Evropské Unie v roce 2004 se Česká republika soustředila na naplňování akčního 

plánu eEurope 2005 s přihlédnutím ke specifikům českého prostředí [Česko, 2006a, s. 

3]. Akční plán eEurope 2005 je východiskem pro vznik Státní informační a 

komunikační politiky. Státní informační a komunikační politika (dále SIKP) byla 

schválena usnesením vlády ČR ze dne 24. března 2004 č. 265 jako základní 

strategický dokument vlády pro rozvoj informační společnosti v České republice

[Česko, 2006b, s. 2]. Jednalo se o dokument, který určoval směr rozvoje v oblasti 

informačních a komunikačních technologií ve společnosti. Česká Státní informační a 

komunikační politika měla čtyři hlavní cíle:

1. dostupné a bezpečné informační a komunikační služby

2. zabezpečení informační gramotnosti

3. veřejně dostupné informační a komunikační služby
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4. dostupné a atraktivní prostředí pro elektronické podnikání [Česko, 2006b, s. 2]

2.4.1 Projekt internetizace knihoven „PIK“

K plnění cílů Státní informační a komunikační politiky pro oblast knihovnictví 

vznikl Projekt internetizace knihoven (dále jen „PIK“). Cílem PIK bylo připojení 

knihoven dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 

k internetu do konce roku 2006 [Česko, 2003b]. 

Do konce roku 2004 bylo připojení knihoven realizováno v rámci dotačního 

programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven (dále jen 

„VISK“). Od roku 2005 bylo připojení realizováno v rámci PIK prostřednictvím 

Ministerstva informatiky. Pilotní verze projektu byla zahájena v roce 2003 a 

realizována začala být po přijetí usnesení vlády v roce 2004. Spolupráce Ministerstva 

kultury a Ministerstva informatiky a Ministerstva pro místní rozvoj v PIK byla 

stanovena v usnesení vlády ze 14. 1. 2004 č. 44 [Boka, 2004, s.3]. Spolupráce 

spočívala ve stanovení časového harmonogramu a financování projektu tak, aby byly 

všechny knihovny dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon), připojeny k vysokorychlostnímu internetu, a to do konce roku 2006 s 

využitím a zapojením do Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné 

správy (dále jen KI ISVS) [Boka, 2004, s. 3]. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo do 

projektu zapojeno z důvodu čerpání finančních prostředků na realizaci projektu ze 

strukturálních fondů Evropské Unie. Cílem PIK bylo zajistit rovný přístup k

bezplatnému veřejnému internetu a informacím všem sociálním vrstvám 

obyvatelstva.

PIK byl vytvořen v souladu s knihovním zákonem a stanovoval knihovnám 

spadajícím pod Ministerstvo kultury a poskytujícím veřejné knihovnické a informační 

služby bezplatné připojení k vysokorychlostnímu internetu a bezplatný přístup 

k vnějším informačním zdrojům. Hlavními podmínkami pro zapojení do PIK byla 

evidence knihovny Ministerstvem kultury (jednalo se o 6087 knihoven) [Ministerstvo 

informatiky, 2008], podání příslušné přihlášky na Ministerstvo informatiky a po 

zřízení připojení povinnost zajistit veřejnosti přístup k internetu po dobu 36 měsíců. 

Ze státního rozpočtu byly financovány náklady na zřízení připojení a poplatky za 

připojení. Technické prostředky pro instalaci, výpočetní techniku a personální 
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zajištění pro provoz a obsluhu internetu zajišťovali provozovatelé knihoven. 

Výpočetní technika musela splňovat minimálně stanovené technické parametry pro 

provoz (např. antivirovou ochranu a výstup a připojení k tisku ad.). Projekt byl 

rozdělen do tří klíčových částí. První část se zabývala projektovou dokumentací, 

stanovovala podmínky dotačních pravidel, přípravu projektové dokumentace a 

předložení projektu ke schválení. Druhá část obsahovala realizace připojení knihoven 

v roce 2005 a 2006, stanovovala vyhlášení podmínek pro účast v projektu, 

vyhodnocení žádostí, rozhodnutí o přidělení, realizaci a předání přípojek a bilanci 

připojení ke konci roku 2005 a 2006. Třetí část se zabývala provozem přípojek 

v období 36 měsíců po uvedení do provozu. Tato část ošetřovala podmínky 

standardního provozu, sankce při zrušení služby, kontrolu odebíraných služeb, 

fakturace a úhrady služeb. Celkové náklady na zřízení a provoz v letech 2005 - 2009 

činili 431 938 tis. Kč [Boka, 2004, s. 8]. Na konci roku 2004 bylo v rámci projektu 

k internetu připojeno 730 knihoven a na konci roku 2006 již 3033 knihoven z 6087 

[Ministerstvo informatiky, 2008]. V současnosti je možnost bezplatného přístupu na 

internet a bezplatné využití vnějších informačních zdrojů v knihovnách pro uživatele 

samozřejmou službou. 

S tímto projektem je úzce spojeno zajištění kvalifikovaného a erudovaného 

personálu pro práci s počítačem a s vnějšími informačnímu zdroji. Erudici pracovníků 

v oblasti informační gramotnosti zajišťují v tomto projektu vzdělávací centra 

krajských knihoven v rámci Programu VISK. Krajské knihovny zprostředkovávají i 

připojení lokálně spadajícím knihovnám. 

Prvního června 2007 bylo zrušeno Ministerstvo informatiky a projekt přešel do 

kompetence Ministerstva vnitra, včetně jeho financování a řízení. V současné době 

projekt běží stále za stejných podmínek, ale jedná se o aktualizaci, jelikož 

Ministerstvu vnitra chybí v rozpočtu finanční prostředky na provoz. PIK měl být 

ukončen k 31. 7. 2011. Nestalo se tak a projekt pokračoval podle stanovených 

pravidel. Od července 2011 jednalo Ministerstvo vnitra o aktualizaci PIK a jeho 

budoucím financování [Richter, 2011a]. Do řešení této situace se vložilo Ministerstvo 

kultury spolu s Národní knihovnou a Svazem knihovníků a informačních pracovníků 

a provedly analýzu potřeb připojení knihoven s vazbou na velikost knihovny a 

analýzu nabídky připojení k internetu od místních poskytovatelů s přizpůsobením se 

jednotlivým knihovnám. Situaci lze shrnout tak, že projekt v současnosti funguje 

podle původního projektu, ale na základě vysokého finančního zatížení vláda a 
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Ministerstvo vnitra jedná o aktualizaci projektu, jehož cílem je finanční snížení za 

jeho provoz. Na podzim roku 2011 Ministerstvo kultury provádělo zpřesňující 

výzkum zájmu u knihoven, které byly do projektu zapojeny nebo by chtěly být 

zapojeny. Připojení k internetu bylo zamýšleno od 27. 3. 2012 na 2 roky; tento termín 

může ještě doznat změn v závislosti na tom, kdy bude příslušná prováděcí smlouva 

uzavřena [Richter, 2011b].

2.4.2 Veřejná informační služba knihoven – VISK

Tento dotační program spolupracoval na projektu PIK. Veřejná informační služba 

knihoven (dále jen „VISK“) podporovala a podporuje šíření a poskytování informací 

veřejnosti prostřednictvím knihoven s využitím informačních a komunikačních 

technologií [VISK veřejné informační služby knihoven, 2005].

Dotační program VISK je spravován Národní knihovnou. Program byl schválen 

vládním usnesením č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání 10. 4

2000 [VISK veřejné informační služby knihoven, 2005] a od té doby funguje pod 

Ministerstvem kultury. Cílem dotačního programu VISK je inovace informačních 

veřejných služeb knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií (ICT)

[VISK veřejné informační služby knihoven, 2005]. Cíle jsou tématicky rozděleny do 

devíti kooperujících podprogramů. Dotační program VISK se podílel na Programu 

PIK převážně v zajištění erudice zaměstnanců nově připojených knihoven v oblasti 

informační gramotnosti a budoucího celoživotního vzdělávání, protože kvalifikovaný 

personál je základem k efektivnímu využití informačních a komunikačních 

technologií a informačních zdrojů. Také se VISK podílel na vybavení knihoven 

informační a výpočetní technikou a jejich připojením na internet [VISK veřejné 

informační služby knihoven, 2005]. Další podprogramy VISKu podporují zpracování 

dokumentů od digitálního zpracování a zpřístupnění dokumentů přes retrospektivní 

konverzi knihovních katalogů, podporu integrace rozdílných informačních zdrojů a 

jejich zpřístupnění pomocí Jednotné informační brány až po podporu rozvoje a tvorby 

souborného katalogu České republiky – CASLIN. 

2.4.3 Vliv plošného zavedení internetu na rozvoj knihovnických 

služeb

Plošné zavedení internetu do knihoven s sebou přineslo rozvoj a plošnější 

využívání nových online služeb nabízených a dostupných právě prostřednictvím
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internetu. 

Jedná se například o online přístup do knihovních katalogů knihoven OPAC, kde 

uživatelé mohou odkudkoli a kdykoli získat informace o dokumentu popř. jeho 

dostupnosti.

Připojení na internet umožňuje využít registrovaným uživatelům online přístup

do čtenářského konta, kde po přihlášení mohou využívat vyhledávání, rezervaci,

prolongaci knih a nebo využít vzdálený přístup do českých a zahraničních

elektronických licencovaných databází. V současné době k nim knihovny nabízejí 

přístup z počítačů v knihovně nebo přes vzdálený přístup, v obou případech je nutná 

autorizace. Do těchto databází mají po zadání přihlašovacích údajů pouze registrovaní 

uživatelé knihoven. Tyto databáze obsahují velké množství vědeckých informací a 

díky internetu jsou online dostupné po celém světě. Z databází je možné získat jak 

bibliografické informace, tak i plné texty odborných dokumentů. Knihovny tuto 

službu nabízejí v rámci svých služeb široké veřejnosti. V českých knihovnách je k 

dispozici velké množství elektronických licencovaných databází, knihovny nabízejí 

databáze blízké jejich zaměření a nebo naopak databáze které svým zaměřením

doplňují jejich knihovní fond. Bližší obsahová analýza jednotlivých databázích v 

českých knihovnách by byla velmi rozsáhlá a také pouze okrajově souvisí s tématem 

této práce. Některé konkrétní databáze budou zmíněny v kapitole o automatizaci v 

Krajské vědecké knihovně v Liberci. Bude se jednat o ty nabízené Krajskou vědeckou 

knihovnou v Liberci.

Plošné napojení knihoven na internet s sebou přineslo i vytvoření jednotného 

přístupu k více informačním zdrojům z jednoho místa. Počátkem nového tisíciletí 

vznikl projekt Jednotná informační brána (JIB). Cílem projektu je zpřístupnit z 

jednoho místa dokumenty z českých knihoven, zejména souborné katalogy a knihovní 

katalogy krajských a specializovaných knihoven [Stoklasová, Krbec, 2002, s. 5]. Přes 

webové rozhraní Jednotné informační brány lze z jednoho místa a na základě jednoho 

vyhledávacího dotazu prohledat více rozdílných zdrojů (knihovní katalogy, souborný 

katalog atd.). Zúčastněné instituce a knihovny musí splňovat podmínky na účasti 

tohoto projektu. V současné době na projektu spolupracuje a zpřístupňuje své 

informační zdroje 154 knihoven a informačních institucí [Jednotná informační brána, 

2011]. Krajská vědecká knihovna je součástí projektu a přispívá do něho svými 

knihovními záznamy. 
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Mezi informační služby knihoven nepatří pouze informace o dokumentech, ale i o 

novinkách a kulturních akcích probíhajících nebo připravovaných v knihovnách. 

Zprostředkování těchto informací už knihovny nenabízejí pouze přes vlastní webové 

stránky nebo na tištěných plakátech přímo v knihovně, ale i prostřednictvím aplikací 

Webu 2.0. zejména v rámci sociálních sítí, kde může oslovit novou skupinu uživatelů. 

V současné době bereme bezplatné připojení na internet v knihovnách a i služby 

přes něj nabízené jako samozřejmost. Nyní můžeme jen doufat, že i přes nepříznivé 

finanční prognózy tomu bude tak i do budoucna a knihovny stále budou inovovat a 

zavádět nové služby spojené s informačními a komunikačními technologiemi. 

3. Vývoj a zavádění automatizace knihovnických procesů v 

Krajské vědecké knihovně v Liberci

3.1 Základní vývoj  a vymezení funkcí v Krajské vědecké knihovně 

v Liberci

Počátkem 20. století vznikly na území Liberce dvě knihovny, česká a německá. Po 

roce 1945 byly knižní fondy německé knihovny převedeny pod správu české a na jejich 

základě vznikla Státní studijní knihovna. Souběžně vedle ní existovala veřejná 

knihovna. O čtrnáct let později byla sloučena studijní knihovna s veřejnou a vznikla 

knihovna nového typu, která poskytovala jak služby vědecké, tak veřejné knihovny 

[Klimešová Trojanová; Kříček, 1994, s. 27-28].

Po sametové revoluci byla v roce 1990 knihovna přejmenovaná na Státní 

vědeckou knihovnu. Státní vědecká knihovna byla a je příspěvkovou organizací. Po 

sametové revoluci v roce 1989 byla knihovna zřizována Ministerstvem kultury a 

finančně byla částečně dotována přímo ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu 

Statutárního města Liberec, jelikož knihovna zastává i funkci městské knihovny

[Klimešová Trojanová; Kříček, 1994, s. 33]. 

Velký přelom v existenci liberecké knihovny nastal v roce 2001. První změnou 

byla zřizovací pravomoc knihovny, z Ministerstva kultury se zřizovatelem stal Krajský 

úřad Libereckého kraje. Z toho důvodu byla knihovna přejmenována ze Státní vědecké 

knihovny na Krajskou vědeckou knihovnu [Státní vědecká knihovna v Liberci, 2002, 

s.13]. Druhou změnou bylo přestěhování a otevření knihovny veřejnosti v nové na míru 

postavené budově. A do třetice byl schválen nový knihovní zákon 257/2001 Sb., který 

upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a 
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podmínky jejich provozování, na základě kterého nastalo několik změn. Ty měly dopad 

na dosavadní chod knihovny, jak na nabízené služby, tak na automatizaci výpůjčních a 

dalších knihovnických procesů. 

Krajská vědecká knihovna je podle zákona 257/2001 Sb. § 11 univerzální 

knihovnou s univerzálním i speciálním knihovním fondem, včetně trvalého uchování 

historického fondu [Česko, 2001].V rámci svých kompetencí :

 spolupracuje na tvorbě národní bibliografie a při zpracování souborného 

katalogu s Národní knihovnou

 zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje 

koordinaci krajského bibliografického systému

 je krajským centrem meziknihovních služeb

 zajišťuje veřejné knihovnické a informační služby a spolupracuje s knihovnami 

v kraji při zavádění nových technologií [Česko, 2001].

Krajská vědecká knihovna v Liberci podle knihovního zákona poskytuje veřejné 

knihovnické a informační služby. Bezplatně bez rozdílu všem uživatelům poskytuje 

dokumenty z knihovního fondu, v případě absence prostřednictvím meziknihovní 

výpůjční služby. Také zprostředkovává informace z vnějších zdrojů a přístup k 

internetu. Mimo to bezplatně poskytuje faktografické, bibliografické, referenční  

informace a rešerše. I zde jsou výjimky, na které se bezplatné využívání nevztahuje a 

poplatek odpovídá skutečně vynaloženým nákladům, jedná se o zprostředkování 

dokumentů z knihovního fondu, které mají povahu rozmnoženin zvukového nebo 

zvukově obrazového záznamu, dále zprostředkování rozmnoženin v rámci 

meziknihovních reprografických služeb a mezinárodních meziknihovních služeb 

[Česko, 2001]. V Krajské vědecké knihovně probíhají i kulturní, vzdělávací a výchovné 

akce, knihovna nabízí reprografické služby a vydává tématické publikace spojené s 

regionem a tradicemi v něm. Všechny placené služby, včetně správy evidence uživatelů 

je vyčísleno na základě skutečně vynaložených nákladů. 

Krajská vědecká knihovna v sobě slučuje funkce tří typů knihoven, na základě 

kterých poskytuje své služby. Jedná se funkci vědeckou, městskou a regionální. Z jejích 

funkcí vyplývají i činnosti, které zabezpečuje.

V případě funkce vědecké knihovny se jedná o zajištění:

 bibliografické a informační služby

 studijní půjčovny, která nabízí odbornou literaturu a cizojazyčnou literaturu 
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studijní prostory

V případě funkce městské knihovny se jedná o zajištění: 

 půjčovny pro děti a mládež

 všeobecné půjčovny, která nabízí populárně naučnou literaturu a beletrii

 provozu městských poboček na území Liberce

V případě regionální funkce zajišťuje tyto služby pro knihovny v Libereckém kraji:

 poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 

 statistiku knihovnických činností 

 vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

 tvorbu výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 

 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

 Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele 

(obce) a jejich distribuce [Krajská vědecká knihovna v  Liberci, 2007c].

Tyto tři funkce společně zastávají mimo liberecké knihovny i další tři a to v Českých 

Budějovicích, Ústí nad Labem a Kladně. Toto spojení funkcí  v jedné organizaci s sebou 

přináší jak řadu výhod, zejména pro čtenáře, tak i řadu nevýhod pro některá oddělení.

Výhodou je centralizace služeb, komplexní získání informací v krátkém čase a na jednom 

místě. Nevýhodou se může zdát nevyváženost návštěvnosti a požadavků čtenářů na 

některých oddělení. 

3.2 Vývoj automatizovaných knihovnických procesů v Krajské 

vědecké knihovně v Liberci v letech 1992 – 2000

Informační a komunikační technologie a s tím spojená automatizace 

knihovnických procesů se postupně začala zavádět u velkých knihoven na území 

republiky a ani liberecká knihovna nezůstala mimo toto dění. Vše začalo velmi 

pozvolna a postupně. 

Během roku 1992 byly v knihovně zprovozněny první stanice výpočetní techniky, 

prostřednictvím kterých byly postupně do elektronické podoby zpracovávány tradiční a 

netradiční dokumenty z knihovního fondu. V knihovně vznikaly první katalogy, které 

byly přístupné prostřednictvím počítače na bibliograficko-informační službě. Souběžně 

vznikalo osm katalogů, podle tématického zaměření zpracovávaných dokumentů. 

Jednalo se o:

1. Katalog knih - ve kterém byly dostupné záznamy o titulech zakoupených nebo 
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získaných povinným výtiskem po lednu 1992

2. Katalog Akvizice – akviziční databáze, která obsahuje informace o objednaných a 

nakoupených knihách

3. Katalog HUDEBNINY – retrospektivně zkatalogizovaný fond hudebnin, zejména 

not

4. Katalog ANAL – záznamy z článků regionálních periodik

5. Katalog ANVY – záznamy z celorepublikových periodik

6. Katalog NAKL – adresář nakladatelů

7. Katalog ASPI – automatizovaný systém právních informací, který obsahoval plné 

texty zákonů, předpisů a novel s měsíční aktualizací

8. Katalog REOS – databáze záznamů o regionálních osobnostech [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 1993, s. 7].

Po zapracování a odstranění chyb se automatizace během následujících let zrychlila a 

zpracování dokumentů se zkrátilo na 14 dní od nákupu. 

V roce 1994 byly rozšířeny informační služby a hned v lednu vzniklo informační a 

databázové centrum, které nabízelo uživatelům možnost vlastního vyhledání 

v jednotlivých katalozích a databázích, jejichž počet byl zvýšen na dvacet. Například 

přibyla báze germanik z českých zemí nebo české národní bibliografie – knihy ad.

[Státní vědecká knihovna v Liberci, 1995, s. 5].

V roce 1995 bylo do elektronické podoby převedeno více než 100000 dokumentů 

(celý fond hudebnin, seriály, knihy od roku 1992 a audiovizuální nosiče) [Státní 

vědecká knihovna v Liberci, 1996, s. 6]. Knihovna začala nabízet uživatelům přístup do 

automatizovaných databází,  jednalo se o Automatizovaný systém právních informací 

(ASPI) a o jízdní řády vlaků a autobusů. Přelom v automatizaci a nabízení informací 

nastal po připojení knihovny k telekomunikační síti internet. Využívání internetu bylo 

nejprve za poplatek, až na základě Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je součástí 

veřejných knihovnických a informačních služeb umožnění přístupu k informacím na 

internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup [Česko, 2001]. Knihovna může 

také poskytovat přístup k placeným informacím na internetu.

Od roku 1995 podle zákona 37/1995 Sb. má knihovna s regionální funkcí, kterou 

zastupuje v Libereckém kraji Krajská vědecká knihovna v Liberci právo na regionální 

povinný výtisk. Každý vydavatel, nakladatel nebo instituce, která v Libereckém kraji 

vydá neperiodickou publikaci (definice je v zákoně), je povinen zdarma jeden výtisk 
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předat Krajské vědecké knihovně v Liberci. Největším problémem ale je to, že se 

oddělení akvizice vůbec o vydání publikace nemusí dozvědět [Státní vědecká knihovna 

v Liberci, 1996, s. 3-4]. Získání povinného výtisku se vztahuje na periodické a 

neperiodické publikace a podmínky pro jejich získání Krajskou vědeckou knihovnu 

v Liberci jsou vysvětleny níže podle zákonů. Změny pro získání povinného výtisku 

byly klíčové pro obohacení knihovního fondu, s tím i nepřímo související finanční 

řešení této otázky pro knihovny, tak i pro budoucí knižní dědictví. Zákon a změny 

v získání povinného výtisku byly klíčové, a proto je vysvětlení v níže uvedené kapitole

3.2.1 Právo povinného výtisku u periodických a neperiodických dokumentů.

Přelomovým rokem v automatizaci knihovnických procesů je rok 1996. Liberecká 

knihovna nemohla zůstat pozadu a vstoupila do etapy budování „tzv. virtuální knihovny 

3. tisíciletí“ [Státní vědecká knihovna v Liberci, 1997, s. 5]. Byly zaváděny nové 

technologie a postupy při zpracování dokumentů a jejich zpřístupnění v elektronické 

podobě. Do této doby se záznamy vytvářely ve formátu ISIS, který ale přestal splňovat 

mezinárodní pravidla a standardy pro možnost konverze dat do vyšších systémů a 

možnost mezinárodního sdílení informací, a tudíž se přešlo na standardizovaný 

mezinárodní formát UNIMARC, který byl součástí skupiny MARC formátů. 

S přechodem na nový formát bylo nutné přejít i na standardizovaná pravidla popisu 

dokumentů, kterými byly anglo-americká katalogizační pravidla [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 1997, s. 5]. Přechod na tyto nové standardy ve zpracování 

dokumentů s sebou neslo i změnu systému, a tak v témže roce byl zakoupen a uveden 

do provozu komplexní automatizovaný knihovnický systém Rapid Library. Zavedení 

nového systému s sebou přineslo zlom nejen ve zpracování dokumentů, ale i jejich 

vyhledávání a půjčování. Nově byla zavedena katalogizace dokumentů v novém 

formátu a podle nových pravidel. Dále byly retrospektivně vkládány záznamy 

dokumentů, a to z důvodu  jejich půjčování přes počítač a s tím propojené označení 

vkládaných titulů čárovým kódem a později u volného výběru i ochrannou páskou. 

Samozřejmě tyto inovace s sebou přinesly i řadu problémů, hlavně technických, 

odborných a finančních, které brzdily kvalitnější a rychlejší postup [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 1997, s. 6].

Knižní fond dětského oddělení byl prvním, který byl zpracován do elektronické 

podoby a jednotlivé tituly opatřeny čárovým kódem a který byl zpřístupněn 

prostřednictví automatizovaného knihovní systému. Byl to základ pro systém 

vypůjčování dokumentů přes počítač s identifikací dokumentu podle čárového kódu
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[Státní vědecká knihovna v Liberci, 1997, s. 6]. Knižní fond dětského oddělení byl 

nejmenší a také dětští a mladiství čtenáři jsou přizpůsobivější a tolerantnější k novým 

technologiím a procesům. Postupně byly zpřístupňovány i ostatní fondy jednotlivých 

oddělení, ale z finančních důvodů, tento proces probíhal pomaleji, než bylo původně 

naplánováno. 

V následujících dvou letech docházelo k odstraňování problémů se zaváděním 

automatizovaných knihovnických procesů, jednalo se především o problémy finančního 

či technologického charakteru nebo s tím spojeného nedostatečného technického 

vybavení. 

Během roku 1997 byli postupně registrováni v automatizované databázi všichni 

čtenáři, a tím se zjednodušila a zpřesnila evidence a statistika uživatelů. Pokrok 

v automatizovaném procesu přineslo i vložení bibliografických záznamů všech 

dokumentů z volného výběru do elektronické podoby [Státní vědecká knihovna v 

Liberci, 1998, s. 7]. Na automatizovaný výpůjční provoz bylo během roku plně 

připraveno oddělení rakouské literatury, bibliografické záznamy o celém fondu byly 

převedeny do elektronické podoby a dokumenty byly opatřeny čárovým kódem [Státní 

vědecká knihovna v Liberci, 1998, s. 3]. Ke zpracování fondu do elektronické podoby i 

zavádění automatizovaného výpůjčního procesu ve všech půjčovnách docházelo velmi 

pomalu. 

Po zavedení automatizovaných výpůjček v dětské půjčovně byl v červnu 1999

zahájen automatizovaný výpůjční proces také v hudební půjčovně [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 2000, s. 1], jelikož její fond nebyl obsáhlý jako například u 

všeobecné nebo studijní knihovny. Při zkušebním i normálním provozu nebyly

zaznamenány mimořádné potíže, pouze byl problém s generováním upomínek 

(společné generování s dětskou knihovnou), který byl do konce roku odstraněn [Státní 

vědecká knihovna v Liberci, 2000, s. 3]. V témže roce bylo naplánováno zavedení 

automatizace výpůjčního procesu i ve všeobecné knihovně, realizace nebyla možná 

z důvodu neodpovídajícího technického vybavení. [Státní vědecká knihovna v Liberci, 

2000, s. 1].  

Během prvních deseti let po sametové revoluci se liberecká knihovna aktivně 

zapojila do automatizace svých informačních a knihovnických služeb. I přes počáteční 

problémy s financemi, technickým a technologickým zázemím byl proces automatizace 

knihovnických procesů úspěšně nastartován a implementován a během času postupně 
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bezproblémově využíván. Knihovna se přizpůsobila ve zpracování dokumentů 

mezinárodním standardům. Plně začal fungovat automatizovaný výpůjční proces 

v půjčovnách s malým knihovním fondem, a to nejprve v dětské knihovně a poté 

v hudební knihovně. Ostatní půjčovny převáděly informace o svém fondu do 

elektronické podoby a cíleně se připravovaly na automatizaci výpůjček v dalších letech.

V 90. letech vznikly služby a procesy, na které navazovaly další etapy automatizace 

knihovnických procesů a služeb v dalším desetiletí, mezi ně patří zejména připojení 

knihovny k internetu a možnost jeho využití širokou veřejností.

3.2.1 Právo povinného výtisku u periodických a neperiodických 

dokumentů

Povinný výtisk a jeho definice z databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 

„Výtisk dokumentu, který musí určené subjekty působící na knižním trhu v daném státě 

zdarma odevzdávat určeným (národním, státním, veřejným) institucím - příjemcům 

povinného výtisku, a to obvykle na základě zákonné povinnosti ve stanovené lhůtě od 

data vydání dokumentu. Povinný výtisk plní čtyři základní funkce: evidenční, 

bibliografickou, archivní a akviziční.“ [Celbová, 2003]

V České republice v současné době existuje právo povinného výtisku pro 

periodické a pro neperiodické publikace ustanovené v zákonech 37/1995 Sb. a 46/2000 

Sb. 

Právo povinného výtisku u periodických publikací je v současnosti ustanoveno 

zákonem 46/2000 Sb. Jedná se o zákon ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). 

[Česko, 2000, s. 586]. Zákon ustanovuje práva a povinnosti vydavatelů v souvislosti 

s vydáváním periodického tisku vydávaného a šířeného na území České republiky. 

Tento zákon se nevztahuje na vydávání sbírky zákonů, věstníků, úředních tiskovin a 

periodik vydávaných výlučně pro interní potřeby vydavatele. Periodickým tiskem se 

rozumí noviny, časopisy atd. vydávané minimálně dvakrát ročně [Česko, 2000, s. 586]. 

Za obsah odpovídá vydavatel. Všechny periodicky vydávané publikace na území České 

republiky jsou v evidenci Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury přiděluje po 

splnění podmínek vydavateli evidenční číslo periodického tisku. Vydavatel je povinen 

podle tiskového zákona do sedmi dnů od vydání periodika zajistit jeho dodání určeného 

množství výtisků příslušným institucím [Česko, 2000, s. 587]. Každý vydavatel 

odevzdá dva výtisky do Národní knihovny, po jednom výtisku Moravské zemské 



35

knihovně v Brně, knihovně Národního muzea v Praze, Ministerstvu kultury, 

Parlamentní knihovně a regionální povinný výtisk příslušné Státní vědecké knihovně a 

Městské knihovně hlavního města Prahy [Česko, 2000, s 587]. Pokud se jedná o 

periodikum pro slabozraké nebo nevidomé, tak je povinně odevzdá do knihovny E. 

Macana v Praze. 

Zákon dále upravuje pokuty při jeho nedodržení a stanovuje podmínky pro 

reklamaci. 

Právo povinného výtisku pro neperiodické publikace ustanovuje zákon č. 37/1995 

Sb. o neperiodických publikacích ze dne 8. února 1995 [Česko, 1995, s. 459]. Zákon 

definuje pojem neperiodické publikace s výčtem dokumentů, které do této kategorie 

spadají. Tento zákon uděluje vydavatelům povinnost bezplatně, na svůj náklad do 30 

dnů ode dne vydání odevzdat celkem 5 výtisků příslušným institucím. Z toho dva 

výtisky Národní knihovně, po jednom výtisku Moravské zemské knihovně v Brně a 

Státní vědecké knihovně v Olomouci a jeden regionální povinný výtisk příslušné státní 

vědecké knihovně podle sídla vydavatele [Česko, 1995, s. 460]. Pokud je publikace 

určena pro nevidomé, je povinné jeden výtisk odevzdat do knihovny E. Macena v 

Praze. Jako neperiodické publikace jsou chápány: „rozmnoženiny literárních, vědeckých 

a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, 

popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden 

celek“ [Česko, 1995, s. 459]. Dále zákon upravuje výše poplatků a pokut při nedodržení 

nebo porušení zákona.

3.3 Vývoj v automatizaci knihovnických procesů v Krajské 

vědecké knihovně v letech 2001 až 2010

Jak je již výše uvedeno, rok 2001 byl pro knihovnu přelomový, a to jak v jejím 

přestěhování do nových prostor, tak ve změnách, které přinesl nový knihovní zákon. 

V roce 2001 po přestěhování knihovny do nových prostor a po změně zřizovatele 

byl rozšířen počet počítačů na celkový počet sto dvacet [Státní vědecká knihovna v 

Liberci, 2002, s. 14], z čehož deset jich bylo připojeno k internetu pro veřejnost.

Zbývající sloužili zaměstnancům ke zpracovávání dokumentů. Z kontrolního, 

přehledového a odpovědnostního hlediska bylo nutné vytvořit pro každého 

zaměstnance specifický uživatelský přístup do knihovního systému. Začalo docházet 

k nárůstu automatizovaných procesů při zpracování dokumentů a daná verze 

knihovnického systému nedokázala požadavky pokrýt. Knihovna se této situaci 
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přizpůsobila přechodem na novou, na míru šitou verzi knihovnického systému Rapid 

Library, která splňovala požadavky na zpracování tak rozsáhlého a různorodého 

knihovního fondu a kterou získala od společnosti Cosmotron Slovakia & Bohemia 

z Hodonína k otevření nové budovy. Během roku začala být v knihovně testována nová 

verze systému se změněným názvem Advanced Rapid Library (dále jen „ARL“). 

Během roku probíhaly úpravy systému podle individuálních požadavků knihovny a 

docházelo k aktualizacím knihovnických a internetových aplikací [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 2002, s. 13]. Také se v tomto roce knihovna zapojila do vkládání 

excerpovaných článků do knihovnického systému AREV, jehož součástí jsou databáze 

autorit, jejichž pododdíl tvoří i databáze regionálních osobností REOS [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 2002, s. 13], která byla od roku 1992 zpřístupněná i v liberecké 

knihovně. Rozšiřování přístupu na internet se nemohlo vyhnout ani nabízeným službám 

knihoven a ani té liberecké. V roce 2001 bylo uvedeno několik online novinek pro 

uživatele. První byla aktualizace, změna obsahu a vzhledu webových stránek knihovny. 

Dále bylo možné přes webové stránky využívat online katalog na vyhledávání 

knihovních dokumentů a zadávat přes online formulář požadavky na vytvoření rešerší. 

Z grantového dotačního programu Ministerstva kultury VISK bylo zakoupeno 

technické vybavení výukového centra a pracoviště pro slabozraké [Státní vědecká 

knihovna v Liberci, 2002, s. 13].

V roce 2002 byla knihovna svým katalogem zapojena do Jednotné informační 

brány. Bylo nutné upravit záznamy tak, aby odpovídaly normám pro přistoupení 

k projektu a sdílení dat. Průběžně se aktualizovalo softwarové a hardwarové vybavení 

informačního systému pro postupnou instalaci nové verze systému ARL. Také se 

upravovaly záznamy dokumentů podle pravidel pro export do souborného katalogu

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2003, s. 15]. Dále probíhalo zasílání záznamů do 

centrálních databází Národní knihovny (Česká národní bibliografie, AREV, CASLIN 

atd.). Byl rozšířen počet v knihovně dostupných zahraničních a českých databázích. 

Z českých se jednalo o ČNB, databanku TAM-TAM od firmy Anopress a ČTK, která 

byla financována v rámci projektu VISK  v podprogramu 8 – Informační zdroje. Ze 

zahraničních databází se jednalo o EBSCO, Proqvest, PCI Web, OCLC Firstsearch a 

Knoweurope [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2003, s. 6]. Pro efektivní využití 

databází byli nejprve vyškoleni ve vyhledávání zaměstnanci knihoven a poté byla 

pořádána školení vyhledávání v databázích pro uživatele. V tomto roce byl také zahájen 

provoz nového výukového centra, který byl vyprojektován pro vzdělávání informační 
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gramotnosti v rámci Státní informační politiky České republiky. Z grantu VISK 

Ministerstva kultury probíhalo školení pracovníků veřejných knihoven kraje v oblasti 

ICT v rozsahu Evropské počítačové licence (European Computer Driving Licence -

ECDL) jako minimální standard ve vzdělávání v této oblasti požadovaného Evropskou 

unií [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2003, s. 16]. V dalších letech následovala 

školení v oblasti informačních a komunikačních technologií podle koncepce 

celoživotního mimoškolního vzdělávání knihovníků a probíhá do současnosti. 

Důležitým bodem v automatizaci se stal v roce 2003 přechod na novou verzi ARL.

Nová verze systému s sebou přinesla řadu změn v oblasti technického zajištění. 

Z důvodu bezpečnosti, spravovatelnosti a výkonu systému byl zakoupen nový 

databázový server (pro Cache) [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 17] pouze 

pro aplikaci ARL. Pro rychlejší přenos velkého objemu dat byl vytvořen FTP server.

Liberecká knihovna kooperovala a kooperuje s Národní knihovnou. Po úpravě záznamů 

dle stanovených pravidel se knihovna začala spolupodílet se svými katalogizačními 

záznamy i na tvorbě souborného katalogu. Od roku 2001 - 2003 liberecká knihovna 

začala spolupracovala na projektu báze autorit, financovaného z grantového 

podprogramu VISK 9 - Kooperativní tvorba a využívání souborů autorit [Krajská 

vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 13]. Nejprve během roku 2001 vyčistila 

libereckou databázi autorit od duplicitních záznamů a začala se podílet na online 

vytváření báze autorit (AUJ NK ČR) [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 

13]. Liberecká knihovna si do současnosti stále předávává autoritní data s Národní 

knihovnou. Dále tento rok přinesl řadu novinek v automatizaci a modernizaci výpočetní 

techniky, byl navýšen počet počítačů pro veřejné využití internetu na celkový počet 21 

a také se rozšířil počet počítačů pro veřejné vyhledávání v elektronickém katalogu, ve 

kterém během celého roku docházelo k úpravám. Pro uživatele byla během roku 

přístupná nová služba, a to online konto, na které se pomocí hesla a přes webové 

rozhraní liberecké knihovny mohli přihlásit a kontrolovat své výpůjčky, ale nebyla ještě 

dostupná služba prolongace nebo rezervace dokumentů jako v současnosti. Dále 

z důvodu objemnějšího elektronického zpracovávání dat muselo dojít k navýšení 

paměťové kapacity výpočetní techniky. Z důvodu ucelení jednotného operačního 

systému a jeho snazšího spravování, byl proveden přechod na vnější poštovní server 

z platformy Linux na Windows 2000 [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 

17]. Touto změnou odpadla každoroční aktualizace antivirového programu pro Linux, 

protože byl aplikován antivirový program, který již byl využíván na jednotlivých 
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počítačových stanicích s operačním systémem Windows a také byla zajištěna ochrana 

příchozích emailů do knihovny [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 17]. 

V první polovině roku knihovna získala přístup do unikátní elektronické databáze 

encyklopedického charakteru Oxford Reference Online a databáze Ulrich’s 

International Periodical Direktory. Pro potřeby Informační služby byla na podzim 

zakoupena databáze Databanka českých firem od firmy Databox. Za podpory programu 

VISK bylo v prosinci prodlouženo členství v konsorciu pro přístup do databází TAM 

TAM a ČTK [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 4] a začal proces 

digitalizace novin „Reichenberger Zeitung“ II. za podpory programu VISK.

V roce 2004 začala být využívána nová vyšší verze knihovnického systému ARL

pod operačním systémem Windows. Na základě toho proběhly dvě změny, první na 

jaře, kdy se zcela změnilo pracovní prostředí pro akvizici, katalogizaci a regionální 

oddělení, a v létě došlo ke změně výpůjčního procesu [Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, 2005, s. 14]. Přechod systému na novou verzi systému s sebou přinesl řadu 

změn jak pro zaměstnance, tak pro uživatele. Knihovníkům přinesl nové pracovní 

prostředí, způsob práce a nové výstupy. A pro uživatele byly zavedeny nové online 

služby jako prolongace a rezervace dokumentů prostřednictvím online čtenářského 

konta a ke konci roku byla po úpravách uvedena nová služba „Finanční konto“, ze které 

bylo možné automaticky odečítat poplatky za pozdní vrácení dokumentů nebo za 

kopírovací služby. V tomto roce bylo zkušebně instalováno Wi-fi připojení pro 

bezplatný přístup na internet uživatelům s mobilním přístupem. V průběhu roku také 

byl navýšen počet online informačních zdrojů na deset. Jednalo se o tyto online 

databáze – Databanka TAM TAM (online), ASPI (CD-ROM), EBSCO (online), 

Proquest (online – v září ukončena licence), PCI Web (online – v září ukončena 

licence), OCLC FirstSearch (online), Infobanka ČTK (online), Oxford Reference 

Online (online), Ulrich’s International Periodicals Directory (online) a pro zaměstnance 

databáze Databox (CD-ROM) [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2005, s. 10].

Velkou část finančních prostředků na zavádění a inovace informačních a veřejných 

služeb získala knihovna prostřednictvím grantové politiky. Díky těmto finančním 

prostředkům zkvalitnila své služby jak pro uživatele, tak pro knihovníky. 

Jednalo se o tyto projekty:

 Z podprogramu VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven: byly

zakoupeny počítače pro pobočku Vesec, které sloužily k vyhledávání informací 
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v elektronickém katalogu, ke zpravování textů apod. Pobočka v Ruprechticích 

byla prostřednictvím programu připojena k internetu a v následujících letech 

využívaly tohoto programu i některé knihovny Libereckého kraje spolu s PIK. 

 Z podprogramu VISK 7 – Kramerius: byly do digitální podoby převedeny 

noviny Reichenberger Zeitung. 

 Z podprogramu VISK 8 – Informační zdroje: byl financován přístup 

k elektronickým informačním zdrojům, jednalo se o databanku TAM –TAM a 

infobanku ČTK.

 Z podprogramu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků: byly

financovány kurzy základní počítačové informační gramotnosti pro knihovníky 

všech veřejných knihoven Libereckého kraje [Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, 2005, s. 16-17].

Z programů VISK byly získány finanční prostředky již v letech 2001 až 2004 na 

výuku informační a počítačové gramotnosti. Kurzy probíhaly ve výukovém centru, 

které vzniklo také na základě finančních prostředků z tohoto programu. V prvních 

letech se kurzů účastnili převážně profesionální knihovníci z regionu Liberecka a 

později i knihovníci z řad neprofesionálů. Kurzy se skládaly ze sedmi základních 

modulů. Byly to tyto moduly: základní pojmy informačních technologií, základy práce 

s počítačem a správa souborů, textový editor, tabulkový kalkulátor, databáze, grafické 

programy a posledním byly služby informačních sítí [Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, 2005, s. 22]. Kurz byl zakončen závěrečným testem a po úspěšném 

absolvování účastník získal osvědčení o absolvování. Kurzy probíhají v rámci 

programu VISK do současnosti, pouze s přihlédnutím k aktuálním potřebám znalostí 

v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Rok 2005 byl rokem několika klíčových změn v oblasti automatizace procesů 

v knihovně. Časově a technicky nejnáročnější změnou bylo instalování nového systému 

ochranných kódů. Jelikož knihovna začala v nové budově nabízet velké množství knih 

ve volném výběru, tak musely být knihy zkušebně zabezpečeny ochrannými páskami a 

čárovými kódy. Po zkušební době bylo zjištěno, že nesplňují stupňující se požadavky 

na ochranu proti ztrátám, a tak byl nainstalován nový ochranný systém, který splňoval 

stanovená kritéria: neviditelné a těžko odstranitelné zabezpečení, snadná a přehledná 

manipulace s aktivačními a deaktivačními zařízeními a kompatibilita s knihovnickým 

systémem a technickým vybavením [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2006, s. 4].

Knihovní fond volného výběru byl po výběru zabezpečen Tattle TapeTM ochrannými 
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páskami od firmy 3M [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2006, s. 18], které 

nahradily původní ochranné pásky a pro načtení knihy do systému byl použit stávající 

čárový kód. Náročné bylo skloubení aktivace nových Tattle TapeTM a deaktivace 

původních kódů, které probíhalo i v následujícím roce. Další změny se odehrály hlavně 

v nabízených službách. V nové verzi ARL byla řešena služba zdržného za upomínky ve 

formě dluhu na čtenářském kontu a služba zasílání upomínek a oznámení o rezervaci 

formou SMS. Také byly automatizovány aktualizace v databázi národních autorit a 

přístup upravené databáze autorit v elektronickém katalogu. Server pro ARL, ani 

některé počítače už kapacitně nevyhovovaly technickému a technologickému pokroku, 

tak byl zakoupen nový server a 24 počítačů pro výpůjční pulty a informační místa

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2006, s. 14]. 

V roce 2007 se staly dvě větší změny v systémovém a informačním knihovnictví. 

Na základě výběrového řízení byla vybrána externí firma na komplexní správu 

informačního systému. S tím souvisely strukturální změny systému, nejvíce viditelnou 

změnou byla výměna všech 110 počítačů, dále pak následoval přechod na optickou síť 

a server s MS Windows [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2008, s. 14]. Dále 

zajišťovala správu a údržbu hardwaru a softwaru osobních počítačů i serverů a zároveň 

správu sítě. Změnou pro uživatele byla změna čtenářských průkazů, ty s čárovým 

kódem byly nahrazeny multifunkční Libereckou městkou kartou nebo čipovou kartou 

Krajské vědecké knihovny nebo studentským průkazem ISIC s fotografiemi [Krajská 

vědecká knihovna v Liberci, 2008, s. 14].

V roce 2008 následovalo období integrace dat jednotlivých poboček liberecké 

knihovny do knihovního systému ARL a došlo k propojení dat jednotlivých knihoven 

do jednoho celku. Nejprve se tak stalo u poboček Ruprechtice, Kunratice a Rochlice 

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2009, s. 15]. Poslední jmenovaná pobočka byla 

v tomto roce zapojena do PIK. Největší a nejnáročnější změnou v tomto roce byla 

konverze dat z formátu UNIMARC na formát MARC21, to přineslo i úpravy 

v knihovnickém systému a elektronickém katalogu, kde byla nainstalována nová verze. 

Přechod na formát MARC21 s sebou přinesl spoustu novinek a změn. Nejprve bylo 

nutné zaměstnance vyškolit ve změnách co s sebou přinese konverze dat do MARC21. 

Následovalo převedení knihovnického systému ARL na novou verzi. Dále byla 

konvertována data z formátu UNIMARC do formátu MARC21 prostřednictvím 

programu MarcMan a vytvořena nová metodika pro vytváření záznamů ve formátu 

MARC21. Programem MARCMAN se zavedla také kontrola dat. Tím se výrazně snížila 
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chybovost záznamů. [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2009, s. 19]. I výpůjční proces 

se musel přizpůsobit pokroku, a tak byla ve výběrovém řízení vybrána firma na dodání 

samoobslužného výpůjčního zařízení Self-check, který byl v druhé polovině provozně a 

technicky testován, byly upraveny čárové kódy a kompatibilita zařízení s knihovnickým 

systémem ARL [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2009, s. 24]. V roce 2010 bylo 

zakoupeno i druhé zařízení. První je k dispozici ve studijní a druhé ve všeobecné 

knihovně. V tomto roce bylo možné v Krajské vědecké knihovně využít přístupu do 

šesti elektronických databází, ale pouze na vybraných počítačích. Jednalo se o EBSCO, 

OCLC Firstsearch, Anopress, ČTK, ASPI a LibraryPressDisplay [Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, 2009, s. 24]. V prosinci byly zahájeny přípravy pro vzdálený 

přístup k elektronickým databázím prostřednictvím čtenářského konta. Jednalo se o 

přístup do těchto databází (EBSCO, OCLC, Library Press Display, Art Full Text) a 

registrovaní uživatelé tak mohli začít využívat elektronické databáze i mimo knihovnu. 

Z důvodu technického vzdělávání na Technické univerzitě byl za příspěvku Nadace 

Preciosa zakoupen přístup do elektronické databáze Art Full Text [Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, 2010, s. 7]. Jedná se sice o multioborovou databázi, ale se 

zaměřením na technickou oblast. 

V listopadu 2009 bylo možné zkušebně vyzkoušet přístup do databáze E-brary. 

Celkové náklady na licence elektronických databází činily 194 479 Kč [Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, 2010, s. 11]. V témže roce byl spuštěn plně automatizovaný 

knihovnický systém ve třech největších libereckých pobočkách a to ve Vesci, 

Ruprechticích a v Kunraticích [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2010, s. 10]. 

Z důvodu prezentace a přizpůsobení se službami specifické skupině uživatelům se i 

liberecká knihovna začala prezentovat na sociální síti Facebook. Uvádí zde novinky a 

akce z knihovny a zajímavé statistické údaje, jako například nejpůčovanější knihy, 

novinky v knižním fondu a odkazy na akce jiných kulturních a informačních  institucí  a 

knihoven. Poslední novou službou v tomto roce bylo instalování biblioboxu, kam mohou 

uživatelé vracet knihy v době uzavření knihovny. V průběhu let se uživatelé naučili 

využívat online služby, které se staly nedílnou součástí nabízených služeb a které 

usnadňují práci a čas jak zaměstnancům, tak uživatelům. Jedná se především o online 

katalog a čtenářské konto, přes které si prolongují nebo rezervují dokumenty, využívání 

elektronických databází nebo získávání novinek přes Facebook. Na konci roku 2009 

využívalo tyto virtuální služby 55% uživatelů [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2010, 

s. 11].
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V červnu 2010 byl diky příspěvku Severočeské vodárenské společnosti, a. s. 

zakoupen přístup do hudební databáze Naxos Music Library. Během podzimu pak měli 

uživatelé možnost vyzkoušet si databáze Opera in Video a Ethnographic Video Online 

(obě prostřednictvím firmy Albertina Icome) [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

2011, s. 11]. Knihovna držela krok i v nových knihovních informačních technologiích a 

koncem roku 2010 byly zakoupeny 3 čtečky elektronických knih e–book. Nejprve bylo 

možné využít čtečku prezenčně a až po stanovení pravidel pro zacházení, 

sankcionování při poškození a podmínek vypůjčení v knihovním řádě bylo možné 

absenční vypůjčení. Byly zakoupeny na vyzkoušení tři druhy čteček od různých 

výrobců (Jinke Hanlin V3, Amazon Kindle 3 a Sony PRS-650CZ) [Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, 2011, s. 8]. Také se blížil konec digitalizace novin „Reichenberger 

Zeitung“, která probíhala od počátku 90. let. Plné texty jsou přístupné v systému 

Kramerius na webových stránkách Národní knihovny. V liberecké knihovně se 

z technických důvodů instalace nové verze s přístupem k plným textům plánuje během 

roku 2012.

V roce 2011 bylo navazováno na služby a projekty z předchozích let a knihovna se 

stále snaží udržovat a inovovat nabídku služeb podle požadavků uživatelů a podle 

vývoje informačních a komunikačních technologií s přihlédnutím s finančním 

možnostem.

Nové tisíciletí bylo pro libereckou knihovnu přelomové, následoval rychlý nárůst 

nových informačních a virtuálních služeb. Kvantitativní nárůst techniky byl veliký na 

přelomu tisíciletí (1991 – 9 PC, 2001 – 120 PC), poté už docházelo pouze 

k obměňování za technicky a technologicky vyspělejší výpočetní techniku. Během 

posledních deseti let se měnil i počet dostupných elektronických licencovaných 

databází a změnily se možnosti přístupů k jejich využívání, to se odvíjelo od finančních 

možností knihovny. Knihovní systém byl téměř každý rok nahrazen novou, lepší a 

dokonalejší verzí, která udržela krok s inovacemi v informační a výpočetní technice. 

Knihovna také využívala na financování projektů a knihovních procesů prostředky 

z grantů, např. financovala výukové centrum pro mimoškolní vzdělávání knihovníků 

atd. Také se zapojila do několika programů a projektů, jako např. do projektu PIK, 

v rámci kterého byla financována internetizace knihoven v Libereckém kraji nebo do 

projektu Jednotné informační brány. Také vznikly nové online služby pro uživatele, 

jako je online konto čtenáře, online katalog nebo finanční konto. Do automatizovaného 

výpůjčního procesu byly zapojeny pobočky Vesec, Ruprechtice a Kunratice. Knihovna 
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se také musela přizpůsobit změnám ve zpracování dokumentů z formátu UNIMARC na 

formát MARC21. V neposlední řadě knihovna zařadila několik novinek, mezi nimi byla 

možnost vrácení dokumentů do biblioboxu, a to v době zavření knihovny, možnost 

zjištění akcí a novinek v knihovně na sociální síti Facebook a také se téměř po dvaceti 

letech blíží ke konci digitalizace novin „Reichenberg Zeitung“. Liberecká knihovna 

nabízí uživateli služby jak s přímým kontaktem v knihovně, tak i online na internetu, a 

záleží jen na každém, jakou formu využije. Krajská vědecká knihovna v Liberci se 

snaží přizpůsobit novým trendům v oblasti knihovních služeb v rámci svých finančních 

možností a legislativních pravomocí. Snaží se aktivně spolupracovat i se 

specializovanými knihovnami v Liberci. Knihovna připravuje projekt souborného 

katalogu knihoven libereckých veřejných institucí. Jedná se o knihovnu Technické 

univerzity, Krajské nemocnice, Okresního archivu a Severočeského muzea. Knihovna 

se pro inspiraci v inovaci jejích služeb nově zapojuje do zahraničních kooperačních 

projektů, např. se švýcarskou knihovnou v St. Gallenu. Knihovny se vzájemně inspirují 

v knihovních službách, na základě kterých do budoucna společně vytvoří nové projekty 

a služby, které obohatí jejich služby. V knihovnictví existuje mnoho nápadů na nové 

služby a projekty, bohužel bariérou je nedostatek finančních prostředků a příslušná 

legislativa.

3.3.1 Projekt Internetizace knihoven v Libereckém kraji

I Krajská vědecká knihovna v Liberci se zapojila do projektu Internetizace 

knihoven. Projekt byl pracovně nazván: „Internetizace knihoven v Libereckém kraji“ a 

projektová dokumentace byla vytvořena ve spolupráci s kulturním odborem 

Libereckého kraje a Agenturou regionálního rozvoje [Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, 2007d]. Cílem projektu bylo připojit menší knihovny v Libereckém kraji 

k internetu a vybavit je moderní výpočetní technikou, a tak umožnit vznik veřejně 

přístupných internetových stanic. Do projektu se zapojilo celkem 141 knihoven

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2007d] Libereckého kraje v roce 2005. V roce 

2006 se do projektu zapojily i pobočky Krajské vědecké knihovny, a to pobočka v 

Králově Háji a Kachnině [Knihovna Liberec, 2007d]. Součástí projektu bylo i zaškolení 

zaměstnanců zaměřených na ovládání počítačů, práci s internetem a některé otázky 

související s používáním výpočetní techniky, které bylo zajišťováno metodickým 

centrem Krajské vědecké knihovny v Liberci [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

2007d]. Přístup k internetu byl zdarma, jen v některých knihovnách s limitní dobou 

přístupu pro zajištění přístupu ostatním  uživatelům. Také v rámci VISK byli v roce 
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2007 vyměněny počítače ve výukovém centru na hlavní budově a staré byly za 

symbolickou cenu prodány do knihoven Libereckého kraje, které se zapojili do projektu 

PIK.

3.4 Pobočky Krajské vědecké knihovny v Liberci

K ucelenému vývoji automatizace v Krajské vědecké knihovně patří i vývoj na 

pobočkách, které jsou součástí knihovny. 

Krajská vědecká knihovna v roce 1991 Státní vědecká knihovna v Liberci měla 

v jednotlivých městských čtvrtích celkem 13 poboček. Jednalo se o pobočky:

1. Kunratická

2. Dlouhý Most

3. Vratislavice

4. Ruprechtice

5. Na Jeřábu

6. Machnín

7. Vápenka

8. Králův Háj

9. Jeřmanice

10. Horská

11. Krásná Studánka

12. Pilínkov

13. Vesec

V 90. letech 20. století docházelo ve většině poboček k jejich přestěhování 

z původních prostor, a to zejména z důvodu restitucí a jiného záměru majitele 

s prostory nebo následného nájemného, které bylo ve většině případů finančně 

neúnosné. Většina přestěhovaných poboček našla své útočiště v prostorách školních 

zařízení. V roce 1993 se staly pobočky v Jeřmanicích a Dlouhém Mostě obecními 

knihovnami [Státní vědecká knihovna v Liberci, 1994, s. 6]. V roce 1997 byla uzavřena 

pobočka Vápenka, a tak se počet snížil na 10 poboček. Pobočka Vápenka se v roce 

1998 znovu otevřela, ale již se statusem veřejné a školní knihovny, nikoli jako městská 

pobočka Krajské vědecké knihovny. Další redukce poboček nastala v únoru 2001, kdy 

byly zrušeny pobočky Na Jeřábu a Horská. V průběhu roku 2002 byla na pobočce 

Kunratická zprovozněn počítač s internetem, probíhaly retrokonverze knižních fondů 

jednotlivých knihoven a kulturní akce zejména pro děti [Krajská vědecká knihovna v 
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Liberci, 2003, s. 14]. V roce 2003 byla převedena pobočka ve Vratislavicích nad Nisou 

pod městskou část Vratislavice n/N. Dále byla v tomto roce načas uzavřena pobočka 

v Krásné Studánce a po jejím přestěhování do Euroregionálního gymnázia v Radčicích 

byla změněna její funkce na veřejnou a školní knihovnu [Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, 2004, s. 17]. Během roku 2003 také průběžně probíhala retrokonverze 

knihovního fondu a vkládání dokumentů do elektronických databází na pobočce 

Kunratická a Vesec. V průběhu roku 2004 byla v rámci VISK připojena pobočka 

v Ruprechticích k internetu a na pobočce Vesec byl instalován počítač určený pro 

přístup k elektronickému katalogu Krajské vědecké knihovny. Postupně se  začalo 

s přípravami na automatizaci pobočky ve Vesci, ale z důvodu přechodu na vyšší verzi 

ARL na hlavní budově a díky problémům s internetovým připojením byla automatizace 

poboček pozdržena. V říjnu 2007 zahájila svoji činnost nejmladší pobočka v městské 

části Rochlice. Jako základ knihovního fondu byly použity aktuální knihy a časopisy ze 

zrušených poboček, průběžně je dodáván výměnný fond nových přírůstků [Krajská 

vědecká knihovna v Liberci, 2007d]. Knihovna se nachází v budově základní školy. Od 

roku 2009 docházelo k postupnému připojování poboček k internetu a k jejich 

automatizaci. 

K 31. 12. 2011 byly automatizovány všechny pobočky, kromě Machnína a 

Králova Háje, kde nastali problémy s internetovým připojením. V současné době má

Krajská vědecká knihovna v Liberci šest poboček, a to Králův Háj, Kunratická, 

Machnín, Rochlice, Ruprechtice a Vesec, které nabízejí služby okrajovým městským 

částem města Liberce.

3.5 MVS, MMS a eDDO a jejich využití v Krajské vědecké   

knihovně v Liberci

Meziknihovní výpůjční služba (dále jen „MVS“) je: „Komplex odborných, 

organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem 

zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, popř. jejich kopie, bez ohledu na 

místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné 

instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby z vlastních fondů, 

jsou-li o ně požádány.“ [Planková, 2003]

Liberecká knihovna, jako všechny knihovny, nemůže ve mít ve svém fondu 

všechny vydané dokumenty a pro případ absence titulu v knihovně funguje služba 

meziknihovní popř. mezinárodní výpůjční služby a elektronického dodávání 
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dokumentů. Liberecká knihovna je schopna prostřednictvím této služby po domluvě 

zajistit dokument z fondu jiné knihovny, kromě Národní knihovny, která neposkytuje 

fyzicky dokumenty k meziknihovním výpůjčkám, ale nabízí pouze elektronické 

dodávání dokumentů. Tuto službu mohou v liberecké knihovně využít pouze 

registrovaní uživatelé. Meziknihovní výpůjčky zprostředkovávají zaměstnanci přímo 

v hlavní budově Krajské vědecké knihovny ve Studijní půjčovně. Služba je v rámci 

České republiky zdarma.  

Pokud není dokument k dispozici v žádné knihovně v České republice, tak je 

možné využít služby mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MMVS“), 

tato služba je zpoplatněna, v rámci Evropy se jedná o poplatek 200 Kč a mimo Evropu 

se jedná o částku 400 Kč [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2007f] za dokument. 

Poskytování MVS a MMVS je ustanoveno v knihovním řádem Krajské vědecké 

knihovny v Liberci.

Využívání služby MVS má v liberecké knihovně vzestupnou tendenci, hlavně 

požadavky ze strany jiných knihoven stoupají, a to z důvodu, že služba je poskytována 

ze strany liberecké knihovny v rámci České republiky zdarma. V roce 2010 tvořily

požadavky jiných knihoven cca 80% z celkového počtu (z toho 50% tvořily knihovny 

Libereckého kraje, což je cca 1312 požadavků) a zbylých 20% tvořily požadavky 

čtenáři liberecké knihovny. Požadavků na MMVS bylo za rok 2010 pouze deset

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 13]. 

Liberecká knihovna je zprostředkovatelem služby Národní knihovny eDDo 

(elektronické dodávání dokumentů), což je služba umožňující expresní dodávání kopií 

části dokumentů ze svého fondu v internetovém prostředí do 48 hodin od zadání 

požadavku v rozsahu maximálně 20 stran na jednu objednávku. Tato služba je určena 

fyzickým osobám starším 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem v České 

republice a knihovnám splňujícím podmínky § 2 písm. Zákona č.  257/2001 Sb.

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2007g]. Jelikož je liberecká knihovna 

zprostředkovatelem, tak nabízí i tištěnou formu kopie dokumentů, jedná se o kopii, 

kterou knihovna získá elektronicky prostřednictvím svého uživatelského konta, ale 

čtenáři ji vytiskne a předá v této formě. Tato forma je cenově výhodnější z pohledu 

autorského poplatku. Uživateli Liberecké knihovny, který chce dokument získat v 

elektronické podobě, je vytvořeno podkonto, ze kterého si dokument může po splnění 

níže stanovených podmínek stáhnout. Kopie jsou dostupné v Pdf formátu a podmínkou 
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je uzavření smlouvy „o poskytování služeb elektronického dodávání dokumentů 

koncovému uživateli“ [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2007g] s libereckou 

knihovnou, kde je uveden předmět smlouvy, práva a povinnosti uživatele a knihovny a 

závěrečná ustanovení. Emailem objednavatel obdrží přihlašovací údaje a návod, jak 

postupovat při zadávání požadavků. Přihlásí se na webových stránkách a požadovaný 

dokument si stáhne. Materiály získané prostřednictvím služby eDDO jsou pouze pro 

osobní potřebu, studium, vědu a výzkum. EDDo je placená služba, která se řídí 

kolektivní smlouvou ze dne 29. 12. 2008 mezi knihovnami a agenturou Dilia která 

(oproti předchozímu stavu, kdy se poplatky neodváděly) ukládá poskytovatelům služby 

povinnost vybírat za poskytnuté kopie autorské poplatky, a ty následně odvádět 

agentuře Dilia [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2010, s. 13]. (autorský poplatek 

za tištěnou kopii je 2,40 vč. DPH a za elektronickou kopii 6 Kč vč. DPH, minimální 

výše autorského poplatku za jednu objednávku je 12 Kč a maximálně 90 Kč). K těmto 

poplatkům jsou ještě připojeny poplatky za zhotovení kopií. Tato služba není 

v liberecké knihovně po zavedení autorských poplatků téměř využívána. 

K hodnocení ke konci roku 2010 převažuje využívání služby MVS a pokud by 

nebyly zavedeny autorské poplatky byla by zřejmě i hojně využívána služba 

elektronického dodávání dokumentů. A stala by se konkurenceschopnou online službou 

pro dodávání informací, takto ji ale stále zastupuje klasická fyzická meziknihovní 

výpůjční služba.

4 Metodický pokyn pro poskytování veřejných informačních a 

knihovnických služeb

Poskytování veřejných informačních a knihovnických služeb je v základní rovině 

vymezeno zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb („knihovní zákon“). V zákoně je 

uvedeno, jaké služby knihovna ze zákona musí poskytovat, neurčuje však již v jaké 

kvantitě a kvalitě. Proto byl vytvořen Ministerstvem kultury „Metodický pokyn 

k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných 

knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 

republiky“. Metodický pokyn vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO 

o veřejných knihovnách z roku 1994 a návazné směrnice IFLA: Služby veřejných 

knihoven z roku 2010 [Česko, 2011]. Tento metodický pokyn byl vytvořen pro obecní 

nebo krajské knihovny, jelikož zajišťují knihovnické a informační služby pro široký 
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okruh uživatelů. Tento pokyn není určen pro specializované knihovny, určené jen 

úzkému kruhu uživatelů. 

Každá knihovna je povinna dle zákona vydat Knihovní řád, v němž jsou uvedeny 

všechny její poskytované knihovnické a informační služby, pravidla jejich poskytování

ze strany knihovny a povinnosti uživatelů. Každý registrovaný uživatel při registraci 

knihovny souhlasí s podmínkami poskytování knihovních a informačních služeb svým 

podpisem. Knihovní řád je v liberecké knihovně k dispozici na webových stránkách 

knihovny nebo v tištěné formě v knihovně.

Všechny služby vymezené v metodickém pokynu jsou analyzovány pro prostředí 

Krajské vědecké knihovny, a to z důvodu komplexního pohledu na poskytované služby. 

Jednotlivé služby jsou víceméně propojeny a analýza pouze některých kritérií by 

neposkytovala objektivní kvalitativní pohled na poskytované služby, protože 

neautomatizované služby jsou prostředkem pro využití těch automatizovaných služeb a 

naopak. 

Tyto doporučené metodické standardy knihovnických a informačních služeb mají 

za cíl zlepšení dostupnosti a kvality služeb, srovnání a kontrolu v jednotlivých 

knihovnách stejného statusu [Česko, 2011]. Bylo stanoveno deset kritérií, za kterých 

jsou v knihovnách poskytovány služby uživatelům. Jedná se o: 

1. provozní doba knihovny pro veřejnost

2. tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů

3. umístění knihovny v obci

4. plocha knihovny určená pro uživatele

5. studijní místa pro uživatele knihovny

6. počet veřejně přístupných počítačů s přístupem na internet a k informačním 

technologiím

7. webová prezentace knihovny

8. elektronický katalog knihovny na internetu

9. pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

10. měření spokojenosti uživatelů knihovny [Česko, 2011]

Splnění těchto podmínek garantuje dobré podmínky pro poskytování 

knihovnických a informačních služeb uživatelům. Mezi funkce Krajské vědecké 
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knihovny patří  i krajská, tudíž spadá do kategorie knihoven s těmito standardy. 

ad. 1. Provozní doba knihovny pro veřejnost

Knihovna by měla být otevřena v době, která maximálně vyhovuje těm, kteří žijí, 

pracují a studují v místě jejího působení. Tento přístup by měl být rozšířen na zajištění 

přístupu k webovým stránkám vybraných služeb. (Směrnice IFLA: Služby veřejných 

knihoven) [Česko, 2011]

Kritérium pro stanovení počtu provozních hodin pro veřejnost, přičemž se 

provozní doba vztahuje na týdenní provoz nejdéle otevřeného oddělení knihovny 

včetně poboček. Provozní doba poboček se stanovuje podle počtu obsluhované 

populace. [Česko, 2011]

Tabulka č. 1: Počet provozních hodin pro veřejnost za týden

Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009

40001 a více 50 a více 48

Zdroj: [Česko, 2011]

Krajská vědecká knihovna k 31. 12. 2010 má provozní dobu pro veřejnost 61 hodin

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 53] týdně. 

ad. 2. Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů

„Knihovna zpřístupňuje knihovní fond a další informační zdroje odpovídající zájmům 

všech věkových vrstev. Knihovní fond obsahuje jak tradiční materiály, tak všechny 

další druhy moderních informačních médií a zdrojů. Základním požadavkem je vysoká 

kvalita fondů knihovny a jejich souvislost s místními potřebami. Fondy musí odrážet 

aktuální trendy a směry vývoje společnosti a být pamětí tvořivého úsilí lidstva. Fondy 

ani služby by neměly být ideologicky, politicky, ani z náboženských důvodů 

cenzurovány a neměly by být pod komerčním tlakem“. (Manifest IFLA/UNESCO)

[Česko, 2011]

Toto kritérium spočívá ve stanovení výdaje na nákup knihovního fondu a dalších 

informačních zdrojů. Jedná se o částku v korunách na jednoho obyvatele, která byla 

vydaná na nákup knihovního fondu nebo informačních zdrojů za jeden rok [Česko, 

2011]. 
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Tabulka č. 2: Výdaj za nákup jednotek knihovního fondu Kč/osobu

Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009

Částka v Kč/1 obyvatel 30 - 45 26

Zdroj: [Česko, 2011]

Jelikož nejsou v současné době k dispozici novější statistiky, jsou použita data k

31. 12. 2010. V Krajské vědecké knihovně v Liberci bylo k 31.12.2010 vynaloženo na 

akvizice celkem 3 339 224 Kč, s celkovým počtem spádové populace celé knihovny  

101 626 obyvatel [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 52]. Tudíž na jednoho 

obyvatele připadá 32,85 Kč vydaných na akvizici v knihovně. Náklady na akvizici 

v roce 2010 stouply o cca 237 tis. oproti roku 2009. Náklady na akvizici by měly být 

v návaznosti na inflaci předešlého roku. Knihovna obsluhující více než 10000 

spádových obyvatel a krajská knihovna plnící funkci základní knihovny by měla 

systematicky do svého fondu doplňovat zvukové, multimediální a zvukově obrazové 

dokumenty. Krajská vědecká knihovna v Liberci zprostředkovává tyto druhy 

dokumentů v hudebním oddělením a v roce 2010 bylo za CD a DVD nosiče celkem 

vynaloženo 224 638 Kč [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 42].

ad. 3. Umístění knihovny v obci

Knihovnické služby mají být poskytovány v místě, které je maximálně využíváno a 

výhodné pro obyvatele obce. Pokud je to možné, mají být poblíž ústřední dopravní sítě, 

v blízkosti rušného veřejného života, kde jsou např. obchody, nákupní centra, kulturní 

podniky. Je vhodné, když veřejná knihovna může sídlit v budově, kde jsou i jiné služby, 

jako muzeum, galerie výtvarného umění, společenské centrum nebo sportovní zařízení.

(Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven) [Česko, 2011]

Knihovna by měla být umístěna v centru obce nebo města nebo v blízkosti centra. 

Tím se rozumí ve vzdálenosti v okruhu 15 minut pěší chůze od centra a od zastávky 

městské hromadné dopravy. Také by měla být dostupná autem. Pokud vzdálenost 

přesáhne výše zmíněnou docházkovou dobu, je vhodné zřídit pobočku pro poskytování 

knihovnických a informačních služeb [Česko, 2011].

Krajská vědecká knihovna se nachází v blízkosti hlavního Benešova náměstí, stojí 

cca 3 minuty chůze od liberecké radnice. V blízkosti knihovny se nacházejí i zastávky 

MHD, asi 2 minuty chůze. V budově knihovny se nachází kryté zpoplatněné parkoviště 

s možností výtahového spojení přímo s veřejnými prostory knihovny. Městské části, 
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které nesplňují výše zmíněnou časovou dostupnost, jsou vybaveny pobočkami, 

v současné době se jedná o šest městských poboček. 

ad. 4. Plocha knihovny určená pro uživatele

Knihovna má mít pro svou činnost k dispozici odpovídající prostor, aby mohla v plném 

rozsahu poskytovat knihovnické a informační služby. Knihovna nabízí své prostory pro 

studium jednotlivců i skupin, pro volnočasové aktivity i setkávání. Knihovna má nabízet 

prostory pro služby dospělým, dětem a mladistvým i pro využívání celou rodinou.

(Manifest IFLA/UNESCO) [Česko, 2011]

Kritériem je dostatečná rozloha knihovny pro uživatele. Mělo by se jednat o 

parametr 60m² na 1000 obyvatel ve spádové lokalitě [Česko, 2011]. Jedná se o 

celkovou plochu knihovny, která je určená uživatelům. Jedná se o prostory, kam je 

povolen veřejný vstup návštěvníkům, např. prostory půjčoven, čítárny, studovny i 

sociální zařízení. Krajská vědecká knihovna v Liberci disponuje celkovou plochou pro 

uživatele o rozloze 4450m² [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 53], podle 

výše zmíněného parametru by se mělo jednat o prostor o rozloze 6097m². 

ad. 5. Studijní místa pro uživatele knihovny

Knihovna má mít pro svou činnost k dispozici odpovídající prostor, aby mohla v plném 

rozsahu poskytovat knihovnické a informační služby. Knihovna nabízí své prostory pro 

studium jednotlivců i skupin, pro volnočasové aktivity i setkávání. Knihovna má nabízet 

prostory pro služby dospělým, dětem a mladistvým i pro využívání celou rodinou.

(Manifest IFLA/UNESCO) [Česko, 2011]

Kritériem je počet studijních míst v celé knihovně podle počtu obyvatel.

Tabulka č. 3: počet studijních míst

Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009

Počet obyvatel obce Počet studijních míst Počet studijních míst

Více než 40 001 120 a více 198

Zdroj: [Česko, 2011]

Krajská vědecká knihovna společně se svými pobočkami nabízí 350 studijních 

míst [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 53]. 
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ad. 6. Počet veřejně přístupných počítačů s přístupem na internet a 

k informačním technologiím

Knihovny a jejich služby jsou základními vstupními branami k internetu. Knihovny 

nabízejí všem příležitost, radu a pomoc, pro některé skupiny obyvatel jsou jedinými 

přístupovými místy, která mají k dispozici. Umožňují překonání bariér vzniklých 

rozdílností zdrojů, technologií a úrovní vzdělání. (Manifest IFLA o přístupu 

k Internetu) [Česko, 2011]

Kritériem je počet veřejně přístupní počítačových stanic s přístupem na internet na 

spádový počet obyvatel obce nebo města [Česko, 2011].

Tabulka č. 4: Počet stanic s přístupen na internet

Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009

Počet obyvatel obce Počet stanic Počet stanic

Více než 40 001 20 a více 36

Zdroj: [Česko, 2011]

Knihovny by měly mimo pevné veřejné počítačové stanice nabízet i možnost 

připojení pro přenosné počítače, a to pomocí bezdrátové připojení s možností připojení 

k elektrickému zdroji. Krajské (která plní základní funkci) a obecní knihovny s více než 

10000 spádovými obyvateli by měla mít na určitých studijních místech dispozici 

techniku k využití zvukových, zvukově obrazových a multimediálních dokumentů, a to 

včetně techniky pro handicapované uživatele (zrakově postižené) [Česko, 2011].

Krajská vědecká knihovna nabízí 69 počítačů pro uživatele, z toho jich 50 

s připojením na internet [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 53] a také nabízí 

zvětšující obrazovku pro zrakově znevýhodněné občany, která je k dispozici ve studijní 

knihovně. V hlavní budově (Rumjanceova 1362/1, Liberec 1) je možné se v celé 

budově zdarma připojit do wi-fi sítě Krajské vědecké knihovny. Pobočky tuto službu 

nenabízejí, tam je k dispozici pouze ADSL připojení. 

ad. 7. Webová prezentace knihovny

Knihovna má využívat informační a komunikační technologie, aby umožnila lidem 

přístup ke svým elektronickým fondům a službám z jejich domova, školy nebo 

pracoviště. Pokud je to možné, mají být dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. 

(Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven) [Česko, 2011]
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Toto kritérium určuje dostupnost informací o knihovně přes online přístup 

z webových stránek knihovny. Na webových stránkách by měly být uvedeny základní 

informace o knihovně (název a sídlo knihovny, kontaktní údaje, název zřizovatele, 

stručnou charakteristiku knihovny, provozní dobu, knihovní řád, nabízené služby a 

ceník a doporučené jsou odkazy na kooperující projekty, kterých se knihovna účastní), 

online elektronické služby, které knihovna nabízí a akce, které mohou uživatelé 

navštívit.  Webové stránky musí být vytvořeny podle pravidel přístupnosti (viz

http://www.pravidla-pristupnosti.cz/) s ohledem pro potřeby znevýhodněných uživatelů 

(zrakově, sluchově a s omezenou hybností paží) [Česko, 2011].

Webové stránky knihovny obsahují všechny výše uvedené informace. 

V současnosti je možné pro zrakově znevýhodněné občany písmo na webových 

stránkách knihovny mnohonásobně zvětšit. V průběhu prvního pololetí roku 2012 by 

měly být webové stránky liberecké knihovny přizpůsobeny znevýhodněným občanům a 

být přístupné podle pravidel přístupnosti.

ad. 8. Elektronický katalog knihovny na internetu

Má-li knihovna katalog na internetu, zlepšuje se její dostupnost pro veřejnost a pro jiné 

knihovny a zvyšuje se kvalita služeb. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

[Česko, 2011]

Knihovny se spádovou populací vyšší než 500 obyvatel by měly nabízet 

uživatelům online vzdálený přístup do elektronického katalogu knihovny [Česko, 

2011].

Krajská vědecká knihovna tuto službu nabízí prostřednictvím svých webových 

stránek 24 hodin denně pro všechny uživatele s přístupem na internet. Pro registrované 

uživatele knihovna nabízí online přístup do čtenářského konta, kde čtenáři získají 

přístup k informacím o vypůjčených knihách, možnost jejich prolongace a rezervace. 

Také mají jeho prostřednictvím přístup do vybraných licencovaných databází. 

ad. 9. pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Knihovna musí být efektivně organizována a udržovat profesionální úroveň své 

činnosti. Knihovník je aktivním spojovacím článkem mezi uživatelem a knihovními 

fondy. Předpokladem zabezpečení dostatečné úrovně služeb je knihovníkova odborná 

kvalifikace a jeho další vzdělávání. (Manifest IFLA/UNESCO) [Česko, 2011]

Kritériem je stanovení určitého počtu dalšího odborného vzdělávání pracovníků. 

http://www.pravidla-pristupnosti.cz/
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Stanoveno je minimálně 48 pracovních hodin na jednoho pracovníka za rok. V knihovně, 

kde je provozní doba méně než 10hod/týdně absolvují zaměstnanci ročně další odborné 

vzdělávání v rozsahu 8 pracovních hodin [Česko, 2011]. 

Program mimoškolního vzdělávání je v liberecké knihovně financován z větší části v 

rámci grantového programu VISK 2 – vzdělávání knihovníků, a to každoročně od roku 

2002. V roce 2010 (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) bylo realizováno 6 kurzů informační 

gramotnosti s počtem 50 výukových hodin a s účastí 70 zaměstnanců [Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, 2011, s. 31]. Tyto kurzy byly financovány v rámci VISK 2 částkou 

20000 Kč a Krajskou vědeckou knihovnou částkou 9000 Kč [Krajská vědecká knihovna v 

Liberci, 2011, s. 51].

ad. 10. Měření spokojenosti uživatelů knihovny

Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna 

poskytovat služby, které je uspokojují. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných 

intervalech, nejlépe každých pět let, protože se potřeby a očekávání mění. (Směrnice 

IFLA: Služby veřejných knihoven) [Česko, 2011]

Kritérii je spokojenost jednotlivých skupin uživatelů knihovny. Spokojenost se měří 

pomocí standardizovaných dotazníků každých 5 let a cílem je zjistit, jak uživatelé vnímají 

služby knihovny [Česko, 2011]. Jedná se o dvě skupiny:

I. První skupinou a kritériem jsou uživatelé nad 15 let. Hodnocení je pěti bodové od 

velmi dobrého, dobrého, přiměřeného, špatného a velmi špatného, přičemž 90% 

respondentů by mělo služby hodnotit jako velmi dobré nebo dobré. 

II. Druhou skupinou a kritériem jsou uživatelé do 15 let, ti vybírají z tří bodové škály 

hodnocení, od dobrého, přiměřeného a špatného, přičemž 75% by mělo služby 

hodnotit jako dobré. 

V Krajské vědecké knihovně probíhala v období 15. 9 až 15. 11. 2011 anketní akce 

s názvem „Jak hodnotíte služby Krajské vědecké knihovny v Liberci?“. Celkově 

odpovědělo 1005 respondentů [Petrýdesová, 2011, s. 1]. Ankety se zúčastnili respondenti ve 

věkové kategorii nad 15 let. V celkovém zhodnocení všech otázek hodnotilo cca 85-90% 

respondentů spokojenost se službami knihovny jako nejlepší a velmi dobré, což 

odpovídalo (na stupnici 1 – 6 , přičemž 1- nejlepší a 6 – nejhorší) známkám 1 a 2. Druhá 

skupina výše zmíněného kritéria byla v tomto hodnocení služeb zastoupena pouze 1%, což 

odpovídalo cca 10 respondentům [Petrýdesová, 2011, s. 23] ve věkové skupině do 15 let a 

tudíž není tento počet odpovědí relevantní pro vyhodnocení tohoto kritéria. 
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Hodnocení Veřejných knihovnických a informačních služeb v Krajské vědecké 

knihovně je specifické, a to vzhledem k vymezení jejích funkcí, protože zastupuje

krajskou, vědeckou a městskou funkci a také vzhledem k počtu obsluhované populace 

101 626 obyvatel [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 53]. Krajská vědecká 

knihovna spadá podle výše zmíněného metodického pokynu do kategorie knihoven nad 

40001 obsluhované populace, přičemž liberecká obsluhuje 101 626 obyvatel, což je 

více jak dvojnásobek maximálního hodnotícího kritéria a od toho se odvíjejí možné 

odchylky od výše doporučených standardů. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci má otevírací dobu pro veřejnost v rozsahu 61 

hodin týdně. Na podzim roku 2010 došlo k rozšíření otevírací doby v půjčovnách již od 

9:00 hod. (místo od 10:00 hod.) a rozšíření otevírací doby v sobotu do 15:00 hod (místo 

do 13:00 hod.), tato změna vyplynula z požadavků respondentů v anketě „Jak hodnotíte 

služby Krajské vědecké knihovny v Liberci?“ z podzimu roku 2010. Otevírací doba na 

Informační službě a internetu zůstala nezměněna od 8.00 hod. Liberecká knihovna 

splňuje výše doporučená kritéria, kde by měla mít otevírací dobu více než 50 hodin 

týdně i celostátní  průměr z roku 2009, který byl 48 hod. týdně. 

Krajská vědecká knihovna splňuje i investovanou částku na rozšíření knihovního 

fondu na počet obyvatel za rok. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30 – 45 Kč 

na osobu za rok a celorepublikový průměr z roku 2009 je 26 Kč/os/rok. Liberecká 

knihovna v roce 2010 investovala 32, 85 Kč na akvizici za osobu za rok. 

Liberecká knihovna splňuje i třetí kritérium, kterým je umístění knihovny. Hlavní 

budova knihovny se nachází blízko centra města Liberce ve výše zmíněném dosahu a 

v blízkosti se nachází několik zastávek MHD. Okrajové oblasti města Liberce, které by 

nesplňovaly docházkovou dostupnost jsou vybaveny pobočkami, v současné době se 

jedná o šest poboček, a to v Rochlicích, Ruprechticích, Králově Háji, Machníně, na 

Kunratické a ve Vesci. V budově knihovny je i možnost parkování. 

Plocha knihovny nesplňuje stanovená kritéria, a to 60m² na 1000 obyvatel. Zde se 

liberecká knihovna odchyluje od doporučení, protože na 1000 obyvatel připadá cca 

44m², což je asi o 27% méně oproti doporučenému kritériu. 

Počet studijních míst má liberecká knihovna k dispozici nad průměr s počtem 350 

studijních míst. Dle kritérií by se mělo jednat o více než 120 a průměr z roku 2009 byl 

198 studijních míst. 

Také nad doporučením a průměrem nabízí knihovna svým uživatelům k využití 
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počítače s připojením na internet, a to 50, přičemž doporučená množství je 20 a více a 

průměr z roku 2009 byl 36. Také nabízí uživatelům připojení vlastních počítačů přes 

wi-fi, ale to jen na hlavní budově (Rumjanceova 1362/1, Liberec 1). Pobočky jsou 

k internetu připojeny prostřednictvím ADSL. 

Webové stránky knihovny obsahují základní údaje o knihovně, jejím zřizovateli, 

nabízených službách a obsahují online přístup do elektronického knihovního katalogu. 

V průběhu roku 2012 budou doplněny prostředky pro využití znevýhodněnými občany. 

Mimoškolní vzdělávání je v liberecké knihovně z většiny financováno 

prostřednictví grantů a konkrétně za podpory programu VISK 2 – vzdělávání 

knihovníků, a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. V roce 

2010 bylo realizováno 6 kurzů s celkovým počtem 50 výukových hodin, čímž je 

splněno k deváté kritérium, které stanovuje 48 výukových hodin. 

Posledním kritériem je hodnocení spokojenosti uživatelů se službami knihovny. 

Liberecká knihovna splňuje první část kritéria u uživatelů nad 15 let, kde jich bylo 85%

celkově velmi spokojeno se službami knihovny. Druhou část kritéria není možné 

hodnotit, jelikož tato věková skupina do 15 let nebyla v respondentech téměř 

zastoupena. 

Krajská vědecká knihovna naplňuje i přes vysoký počet obsluhované populace 

nadprůměrně téměř všechna kritéria. Nesplňuje pouze kritérium na plochu knihovny 

dostupnou pro uživatele, která je asi o 27% nižší oproti stanovenému kritériu. 

Nesplňuje, ale v průběhu prvního pololetí roku 2012 bude splňovat pravidla webových 

stránek pro znevýhodněné občany. A jednu část kritéria o spokojenosti uživatelů se 

službami knihovny nebylo možné vyhodnotit z důvodu absence dat pro relevantní 

vyhodnocení. 

Navzdory své specifičnosti liberecká knihovna splňuje nadprůměrně většinu 

parametrů a i kombinací tří funkcí, kterou současně zastává se může rovnat knihovnám 

pouze s funkcí krajskou. Nabízí svým uživatelům adekvátní a kvalitní služby 

doporučené v tomto metodickém pokynu, a to na úrovni všech svých funkcí. Tento 

metodický pokyn byl vydán a aktualizován 11. listopadu 2011 a tudíž není v současné 

době k dispozici srovnání s knihovnami stejného statusu a velikosti. Některé 

poskytované služby zvyšují svojí kvantitativní úroveň oproti předchozímu srovnávání, 

což je pozitivní trend pro budoucnost knihoven.
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5 Obecné parametry knihovního systému Advanced Rapid Library

Definice automatizovaného knihovnického systému, jedná se o: „aplikační software 

provozního (transakčního) typu, určený k automatizaci procesů realizovaných v knihovně. 

Obvykle má modulární strukturu; typické moduly jsou akvizice, katalogizace, OPAC, 

výpůjčky a MVS, správa seriálů. Zpravidla obsahuje i nástroje pro zapojení do sítě 

knihoven a pro komunikaci s externími zdroji“. [Kučerová, 2003a]

Advanced Rapid Library („dále jen ARL“) je automatizovaný knihovnický systém, 

který slouží k automatické síťové správě sbírek a katalogů, je velmi variabilní a snadno 

modulárně sestavitelný, a tedy se dobře dokáže přizpůsobit požadavkům i velké knihovny

[Cosmotron, 2011a]. Systém je možné obsluhovat ve třech jazycích, a to češtině, 

slovenštině a angličtině. 

Technické řešení Advanced Rapid Library je implementováno nad aplikačně-

databázovým systémem Caché od firmy Intersystems. Caché právě proto, že v sobě 

integruje relační, vícerozměrné i objektové technologie. Poskytuje současně výkon, 

rychlost, produktivitu a bezpečnost [Cosmotron, 2011a]. Toto technické provedení 

zajišťuje možnost efektivního zpracování velkého množství dat, rychlý přístup k datům 

při současné práci velkého množství uživatelů a také snadnou rozšiřitelnost a výkon.  

Databáze je používána pro správu, archivaci a zpřístupňování informací. Systém je dobře 

škálovatelný [Cosmotron, 2011a].

Architektura systému (viz Obr. č. 1) umožňuje variabilní přidávání jednotlivých 

modulů a jejich jednoduché propojení, a tím rozšíření funkčnosti systému Dále je 

v možnostech systému rozšiřování počtu uživatelů, zapojení do větších informačních a 

řídících celků a integrace nových technologií. 

Obr.č.1: Architektura knihovního systému ARL [Cosmotron, 2011b].

http://www.intersystems.cz/
http://www.intersystems.cz/
http://www.cosmotron.cz/images/bigimg/1291242385architektura_sys.jpg
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V systému ARL jsou implementovány mezinárodní standardy ve zpracování dat. 

Systém podporuje zpracování dat ve formátu MARC a podle AACR2R katalogizačních 

pravidel. Pro přenos dat jsou uplatňovány standardy ISO 2709 a XML a pro zobrazení 

dat se jedná o standardy MARC, ISBD, ISO 690 a ISO 690-2 a XML – MARC. Pro 

síťovou komunikaci a pro použití protokolů využívá standardy TCP/IP, http/https, ISO 

23950 - Z39.50, BATH Profil, OpenURL a OAI-PMH. Pro standardy ve třídění a 

znakovém repertoáru je použit UNICODE a národní třídění podle normy [Cosmotron, 

2011c].

Automatizovaný knihovnický systém ARL pracuje na principu komunikace klient 

server a využívá standardizovaný protokol Z39.50. Protokol dodržuje standardy 

ANSI/NISO a od roku 1997 normu ISO 23950 [Cosmotron, 2011a]. Cílem protokolu je 

vyhledávání a přenos informací. Informace jsou v současnosti nejčastěji přenášeny přes 

internet. Komunikace přes protokol Z39.50 funguje v následujících krocích. Klient zasílá 

serveru tzv. Init požadavek s parametry, na základě kterých je navázána interaktivní 

komunikace mezi jedním konkrétním klientem a jiným konkrétním serverem, tzv. relace. 

Server zašle tzv. Init odpověď, ve které uvede hodnoty parametrů a jestli souhlasí s 

vytvořením relace Z39.50. Následně klient zformuluje dotaz a odešle ho jako tzv. 

Search požadavek a server prohledává databáze a zašle klientovi tzv. Search odpovědi. 

Ukončení komunikace Z39.50 relace je možné jak ze strany klienta, tak i serveru 

zasláním tzv. Close požadavku a obdržením tzv. Close odpovědi [Krčmářová, 2002].

V současné době je nezbytné propojení automatizovaného knihovnického systému 

s webovými službami. Je standardem online přístup k informacím o dokumentech 

kdykoli a odkukoli a tomu se musí přizpůsobit i knihovnický systém a službu nabízet. 

ARL poskytuje webovou službu, prostřednictvím které klient získá odpověď z databáze 

ARL na základě zadaných selekčních pravidel. ARL poskytuje webové služby, jako je 

přihlášení do konta čtenáře z webové stránky knihovny, dostupnost novinek ve fondu na 

domovské stránce knihovny včetně náhledu obálky a možnost strhávání plateb za 

kopírovací a další služby z finančního konta čtenáře. Toto probíhá v rámci 

komunikačního protokolu vycházejícího ze SRU/SRW, založeném na nosném protokolu 

http/http [Cosmotron, 2011a]. Systém ARL je integrovatelný oboustranně, tudíž je 

možné integrovat do ARL systém od jiného dodavatele, tak je možné integrovat ARL do 

ostatních systémů v rámci jedné instituce (např.v rámci univerzity). 
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6 Interní využití knihovního systému Advanced Rapid Library 

v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Liberecká knihovna jako všechny knihovny jejího rozsahu je specifická určitými 

požadavky na parametry systému. Knihovna má specifický, rozsáhlý a různorodý 

knihovní fond, takže při výběru knihovnického systému bylo stanoveno několik klíčových 

kritérií pro výběr. 

1. Prvním byla možnost správy různorodého a rozsáhlého knihovního fondu a 

automatizace knihovnických procesů bez vytváření duplicit. 

2. Druhým kritériem bylo rozlišení úrovně pro přístup a práci se systémem 

uživatelům a jednotlivým zaměstnancům podle kompetencí. 

3. Třetím byla možnost jednoduchého a rozšířeného vyhledávání pro uživatele a 

pro zaměstnance možnost vygenerování potřebných výstupů pro statistiky a pro práci 

s knihovním fondem. 

4. Čtvrtým a neméně důležitým kritériem bylo propojení, zpřístupnění a 

prezentace katalogových záznamů přes webové rozhraní. 

5. Pátým kritériem byla podpora mezinárodních standardů při zpracování dat.

6. Šestým kritériem byla možnost sdílení dat se systémy s rozlišným hardwarem a 

softwarem. 

Na základě těchto požadavků a na základě přizpůsobení se novým standardům byl 

v liberecké Krajské vědecké knihovně v roce 1996 vybrán a implementován knihovnický 

automatizovaný systém s názvem Rapid Library od společnosti Cosmotron Slovakia & 

Bohemia z Hodonína. Při otvírání nové budovy na přelomu let 2000 - 2001 byla k této 

příležitosti firmou Cosmotron Slovakia & Bohemia knihovně věnována nová verze 

systému s názvem Advanced Rapid Library (dále jen „ARL“). 

6.1 Transport dat v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Prostřednictví automatizovaného knihovního systému ARL je možné pro sklízení 

metadat využít protokol OAI-PMH. Krajská vědecká knihovna v Liberci ho však nemá 

naimplementován a pro komunikaci s metadaty ho zatím nevyužívá. Pro komunikaci 

využívá aplikační protokol Z39.50 a FTP server. Liberecká knihovna si předává metadata 

s Národní knihovnou, přispívá do Souborného katalogu a je jedním ze zdrojů Jednotné 

informační brány. 

Liberecká knihovna stahuje i předává autoritní záznamy přes aplikační protokol 

Z39.50. Autoritní záznamy knihovna stahuje do vlastní databáze autoritních záznamů, a to 
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přímo z databáze NKP_aut. Autoritní záznamy vytvořené v liberecké knihovně jsou 

zasílány do Národní knihovny do přechodného uložiště NKP_vega, odkud jsou po 

kontrole transferovány do databáze NKP_aut. Zodpovědnost za zasílání autoritních 

záznamů do Národní knihovny má jeden zaměstnanec, stahovat je může více 

kompetentních zaměstnanců [Raisiglová, 2012a].

Katalogizační záznamy jsou do Souborného katalogu zasílány dávkově. V ARL je 

jednou za měsíc proveden export nově dokončených záznamů (včetně holdingu/

signatury), jejichž správnost je předtím zkontrolována pomocí programu MarcMan, a 

záznamy jsou vystaveny na FTP serveru Národní knihovny. Pro vystavení záznamů na 

FTP serveru Národní knihovny je povinné přihlášení, kdy je jako login uvedena sigla 

knihovny, u Krajské vědecké knihovny se jedná o LIA001, a přidělené přihlašovací 

heslo.Všechny přispívající knihovny mají omezený přístup. Zaměstnanci Souborného 

katalogu naimportují z FTP serveru NK do Souborného katalogu katalogizační záznamy 

jednotlivých knihoven včetně signatur a lokací. V souborném katalogu je pak zobrazeno, 

ve kterých knihovnách je možné daný dokument získat. Liberecká knihovna si z FTP

serveru NK může stahovat pouze aktualizace autoritních záznamů, které se spustí do 

knihovního katalogu dané knihovny a záznamy se aktualizují podle nejnovějších změn

[Raisiglová, 2012a]. FTP server slouží k přenosu dat po telekomunikační síti a jeho hlavní 

výhodou je přenos neomezeného množství dat.

MarcMan je program od společnosti Multidata Praha s.r.o., který nejprve sloužil ke 

konverzi dat z formátu UNIMARC do formátu MARC21. V současné době slouží 

k detailní kontrole záznamů, které jsou posílány do Národní knihovny, a to podle přesně 

nadefinovaných pravidel. Pravidla pro kontrolu lze snadno upravit a kontrolovat. 

6.2 Moduly automatizovaného knihovního systému v Krajské 

vědecké knihovně v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci využívá v rámci Knihovního systému v 

současné době (k 31. 12. 2011) osm modulů. Jedná se o moduly:

1. Modul Zserver – Jeden ze základních modulů automatizovaného knihovního systému, 

který společně s modulem Zclient tvoří jádro systému.

2. Modul Zclient – Druhý modul automatizovaného knihovního systému, který spolu s 

modulem Zserver tvoří jádro systému. Slouží pro komunikaci se Serverem.

3. Modul katalogizace - Modul automatizovaného knihovního systému, podporující 
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procesy při katalogizaci (zpracování dokumentů, správa autorit, vyhledávání v katalogu, 

formátování výstupů) [Kučerová, 2003b]. Modul podporuje v liberecké knihovně řadu 

funkcí. Zpracování všech druhů knihovních dokumentů, správu knihovních katalogů a 

sjednocení duplicitních záznamů. Dále tento modul zastřešuje sdílení záznamů s jinými 

knihovnami, přebírání autoritních záznamů z Národní knihovny a export a import 

záznamů do Souborného katalogu. Mimo to zajišťuje i přidané hodnoty k bibliografických 

záznamům, automaticky generuje odkazy k bibliografickým záznamům (SFX, OpenURL) 

a umožňuje zapojit webovou službu, jejíž pomocí se automaticky obohacuje 

bibliografický obsah o obálky knih a případně i obsahy dokumentů bez toho, aby byl 

nutný ruční zásah do záznamů [Cosmotron, 2011d].

4. Výpůjční modul – Jedná se o modul automatizovaného knihovního systému

podporující procesy související s výpůjční činností (nastavení parametrů, evidence 

uživatelů, výpůjčky, vrácení, prolongace, pokuty, rezervace) [Kučerová, 2003c]. Modul 

podporuje evidenci čtenářů (individuální a kolektivní) a různých typů výpůjček 

(jednorázová výpůjční služba, prezenční, periodická absenční výpůjčka). Modul je velmi 

variabilní a je možné nakombinovat různé parametry pro pobočky, jednotlivá oddělení, 

popř. pro různé kategorie čtenářů (např. dětský čtenář může mít celkem vypůjčeno 10

položek dokumentů, zato dospělý čtenář celkem 50 položek). Velice efektivní je služba 

odesílání informačních zpráv o držené rezervaci nebo upomínce prostřednictvím emailu 

nebo SMS zprávy. Vedle této služby stále funguje zasílání oznámení klasickou poštou. 

Dále probíhá v rámci modulu evidenci upomínek a plateb čtenářů z finančního konta. 

Výpůjční modul také podporuje tzv. dislokaci, tj. kombinace půjčování knih z volného 

výběru s objednáním dokumentů prostřednictvím žádanek z online katalogu. Knihy 

z volného výběru nelze rezervovat pokud je nějaký exemplář k dispozici, možnost 

rezervace je pouze při vypůjčení všech exemplářů z volného výběru. Na vypůjčený titul se 

vytvoří seznam rezervace/í a při postupném vrácení jsou tituly rezervované po dobu 14 

dní na jméno konkrétního čtenáře. Exempláře s rezervací není možné prolongovat.  

Okamžitou rezervaci  lze provést na volný exemplář umístěný ve skladu, který je pak 

připraven ihned k vypůjčení. Dále umožňuje definovat (ne)zobrazování či 

(ne)vyhledávání dokumentů z jiných poboček, (ne)povolit vytváření žádanek a rezervací 

na dokumenty z jiných poboček apod. [Cosmotron, 2011e]. Modul spolupracuje s online 

katalogem ohledně online výpůjčních služeb jako je prodlužování výpůjční doby, 

rezervace, žádanky a MVS žádanky prostřednictvím webového rozhraní.
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V liberecké knihovně je odlišně nadefinováno zobrazování dostupnosti dokumentů 

na jednotlivých automatizovaných pobočkách, včetně rozdílného vytváření žádanek 

rezervací na pobočkové tituly. V online katalogu se pobočkové tituly zobrazují  v případě 

jejich vypůjčení i společně s datem jeho návratu, v případě, že jsou na pobočce volně 

k vypůjčení, je v katalogu uvedeno „nedostupný“. Tento termín je pro uživatele 

nejednoznačný. Vyjadřuje nedostupnost pro vytvoření rezervací, nikoli pro okamžité 

absenční vypůjčení, což není nikde vysvětleno. Modul dále sleduje požadavky z jiných 

knihoven a půjčování dokumentů přes MVS a spolupracuje se dvěma samoobslužnými 

selfchecky. 

5. Modul akvizice - Jedná se o modul automatizovaného knihovního systému 

podporující procesy nákupu dokumentů (objednávky, evidence dodávek, urgence, 

rozpočty). Modul podporuje evidenci objednávek včetně fakturace, sledováním rozpočtu 

na koupi knih a jeho čerpání v průběhu nákupu a sledování objednávek (jestli už je 

vyřízená, nebo se teprve vyřizuje) [Kučerová, 2003d]. V neposlední řadě také umožňuje 

nastavení automatického zasílání upomínek dodavatelům po nedodržení dodacího 

termínu objednaných dokumentů.

6. Modul správa seriálů - Modul automatizovaného knihovního systému, podporující 

procesy při správě seriálů (nastavení parametrů, objednávky, evidence, cirkulace, 

urgence, vázání podle ročníku) [Kučerová, 2003e]. Samostatný modul pro seriály 

podporuje zpracování periodických dokumentů od objednávek až po vyřazení. Ze zákona 

je Krajská vědecká knihovna v Liberci odběratelem povinného výtisku periodických  

publikací, takže se objednávky nevyužívají. Využívají se další možnosti zpracování 

periodických publikací. Jedná se o virtuální svázání a rozvázání ročníků, hromadné 

vymazání čísel, popř. i retrokatalogizaci. U jednotlivých titulů periodik je nastavitelný 

stav dodání a generování upomínek v případě opožděného dodání nebo nedodání 

[Cosmotron, 2011f]. Aktuální ročník periodika je vždy k prezenční výpůjčce, po 

jednotlivých číslech. Předešlá čísla periodik jsou svázána po ročnících a uložena ve skladu 

s možností absenční výpůjčky, ale po svázaných ročnících nikoli po jednotlivých číslech. 

7. Modul statistiky – Modul automatizovaného knihovního systému, který podporuje 

procesy při tvorbě různých výstupních sestav a statistik. Libovolné statistiky jsou 

vytvářeny pomocí nástroje c-reporter [Cosmotron, 2011g].  Modul umožňuje statistické 

sledování vyhodnocování různých knihovnických procesů, statistické výstupy z databází  

a katalogů, sledování statistik výpůjček, knihovních přírůstků, využívání limitů a zdrojů, 
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nejčastěji půjčované knižní tituly až po složení čtenářů knihovny. 

8. Modul on-line katalog IPAC – Modul automatizovaného knihovního systému, který 

podporuje online služby nabízené veřejnosti přes webové rozhraní. IPAC (Internet Public 

Access Catalog) je on-line veřejný katalog dostupný přes webové stránky knihovny. 

Kromě vlastního vyhledávání záznamů dokumentů navíc nabízí registrovaným čtenářům 

řadu další služeb např. správu uživatelského konta, rezervaci dokumentů a přístup k 

dalším informačním elektronickým licencovaným zdrojům [Cosmotron, 2011h]. Mezi 

základní funkce online katalogu patří možnost jednoduchého, rozšířeného a expertního 

vyhledávání v několika informačních zdrojích knihovny najednou. Využití kvantifikátorů 

a booleovských operátorů. Přes protokoly Z39.50 připojení k externím zdrojům Národní 

knihovny a možnost využít po přihlášení vzdálený přístup k zahraničním licencovaným 

informačním zdrojům jako je Ebsco, Art Full Text nebo OCLC Firstsearch ad. Zastává 

další důležitou funkci - tou je vytvoření konta čtenáře, kde si každý může sledovat 

výpůjčky, popř. si prolongovat dokumenty, zjistit historii výpůjček, exportovat záznamy 

do košíku, vyhledávat ve výše zmíněných zahraničních licencovaných zdrojích nebo si 

rezervovat dokument. 

Registrovaní uživatelé knihovny mohou dále využít službu „finanční konto“. Služba 

finanční konto funguje jako tzv. elektronická peněženka. Uživatel si na informační službě 

vloží na průkazku čtenáře určitý finanční obnos, ze kterého může platit některé služby 

v knihovně. Jedná se například o automatické odečtení zdrženého za pozdní vrácení nebo 

rezervaci dokumentů, dále je možné za zvýhodněnou cenu využívat reprografické služby a 

při dostatečné výši finančních prostředků je možné z konta zaplatit roční registrační 

poplatek nebo rešeršní služby. Finanční konto ulehčuje uživatelům využívání některých 

služeb v knihovně bez aktuální finanční hotovosti. Například při kopírování nemusejí řešit 

drobné mince a při vytvoření zdržného za pozdní vrácení nebo rezervaci jejich neuhrazení.

Samozřejmě implementace knihovního systému neprobíhala bez problémů, jak se 

mohlo na první pohled zdát. Jako první byl v knihovně naimplementován modul akvizice 

a jako první se řešil princip přidělování přírůstkových čísel a signatur k dokumentům 

podle lokace. V roce 1996 při zavádění knihovního systému Rapid Library existovaly dvě 

řady přírůstkových čísel, a to pro knihy a pro periodika. Dokumenty pro pobočky a pro 

regionální knihovny se nepřírustkovaly [Raisiglová, 2012b]. Knihovna konzultovala tyto 

nedostatky s firmou Cosmotron a ta vše upravila dle požadavků liberecké knihovny. Od té 

doby do současnosti probíhá přidělování přírůstkových čísel v rámci jedné řady (knihy, 
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periodika, CD, hudebniny a mapy) a od roku 2011 jsou do této řady včleněny i městské 

pobočky. Knihovny v regionu evidují dokumenty samy, nejsou součástí přírůstkování 

Krajské vědecké knihovny v Liberci. Ta pro ně zajišťuje pouze nákup a vytváří 

katalogizační lístky [Raisiglová, 2012b]. Dalším důležitým bodem, který bylo třeba 

vyřešit, byl tisk katalogizačních lístků pro hlavní budovu, pobočky a regionální knihovny,

a s tím související logické rozdělení knihovny na lokace a dislokace [Raisiglová, 2012b].

Další problém se řešil při přechodu z formátu ISIS do formátu UNIMARC, a jelikož 

liberecká knihovna byla první, která zpracovávala dokumenty ve formátu UNIMARC v 

systému Rapid Library, tak se podílela na definici pracovních listů, a tím byl modul 

katalogizace implementován na míru potřebám liberecké knihovny. Klíčová změna 

nastala v roce 2004, kdy začala být využívána vyšší verze systému ARL. Systém ARL 

přestal pracovat pod operačním systémem DOS a začal pracovat pod operačním systémem 

Windows [Raisiglová, 2012b]. Změny se týkaly zejména vzhledu pracovního prostředí a 

pracovních listů. Nový systém obsahoval všechny dřívější pracovní postupy, ale i nové 

možnosti pro komunikaci s uživateli (např. oznámení o rezervaci dokumentu formou SMS 

či emailu). Implementace nových pracovních postupů probíhala postupně. Po celou dobu 

využívání knihovního systému ARL nebylo nutné zásadně měnit způsob zpracování 

dokumentů, ani pracovní postup.

Knihovnický sytém ARL je velmi variabilní a bylo možné jej přizpůsobit specifickým 

potřebám knihovny, i když u některých nastavení byla delší časová prodleva ze strany 

firmy Cosmotron. Nové pracovní postupy v knihovně se zavádějí s ohledem na možnosti 

ARL a schopnost parametrizace požadavku.

7 Externí využití knihovního systému – vyhledávání informací o 

dokumentech v elektronickém katalogu Krajské vědecké knihovně v 

Liberci

K vyhledání informací o dokumentech v knihovně je možné použít elektronický 

katalog, a to na počítačích v prostorách knihovny nebo online přes webové rozhraní 

Krajské vědecké knihovny v Liberci. V knihovně lze vyhledat i informace mimo knihovní 

fond, a to buď na internetu, nebo v elektronických licencovaných databázích. Do 

některých licencovaný elektronických databázích mají registrovaní čtenáři přístup online 

přes konto čtenáře. Možností jak získat informace je několik. Níže jsou stručně popsány

možnosti, jakým způsobem lze vyhledávat informace v elektronickém katalogu Krajské 

vědecké knihovny.
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Existují tři možnosti vyhledávání v elektronickém i online katalogu. Uživatelské 

prostředí je stejné jak v půjčovnách, tak na internetu. Jedná se o jednoduché, rozšířené a 

expertní vyhledávání záznamů. U všech tří druhů je možné nastavit prohledávané 

informační zdroje a limity, které jsou uvedeny v nabídce. Vyhledávání (zejména u

rozšířeného a expertního) funguje na základě zadávání otázek v dotazovacím jazyce CQL 

(common/contextual query Language). V jednoduchém vyhledávání to není uživatelsky 

patrné, jelikož se automaticky generuje záznam dotazu v CQL.

7.1 Jednoduché, rozšířené a expertní vyhledávání 

Automaticky při spuštění online katalogu z webových stránek knihovny je spuštěna 

možnost jednoduchého vyhledávání se základním vyhledávácím polem a kritériem podle 

bibliografických údajů (např. vyhledávání podle autorských údajů, názvových údajů nebo 

ve všech indexovaných polích atd.) a s možností nastavení dalších limitů. Dále jsou pod 

vyhledávacím polem zobrazeny prohledávané informační zdroje včetně počtu záznamů, 

kde je přednastaven katalog dokumentů KVK v Liberci. 

Odkaz na rozšířené vyhledávání je uživatelsky snadno přehlédnutelný, jelikož odkaz 

je velmi drobným písmem uveden pod ikonou hledej. Po kliknutí na odkaz se teprve 

zobrazí přehledné záložky jednotlivých druhů vyhledávání. Jsou zde dodržována pravidla 

CQL. U rozšířeného vyhledávání nejprve vybereme pole vyhledávání (autorské údaje, 

názvové údaje nebo všechna pole atd.). Určíme kvantifikátor (všechna pole, fráze, 

kompletní termín a alespoň jedno ze slov). 

1. všechna pole zastupují kvantifikátor - ANY – vyhledá záznamy obsahující kterékoliv 

slovo z vyhledávaného výrazu, na jejich pořadí nezáleží (alespoň jedno ze slov) 

2. fráze zastupuje kvantifikátor - ALL – vyhledá záznamy obsahující všechna slova z 

vyhledávaného výrazu, přičemž na jejich pořadí nezáleží (všechna slova) 

3. kompletní termín zastupuje kvantifikátor - EXACT – vyhledá záznamy obsahující 

všechna slova vyhledávaného výrazu v přesném pořadí a vyhledané pole záznamu už 

neobsahuje žádná jiná slova. 

4. alespoň jedno ze slov zastupuje kvantifikátor - WITHIN – datumový kvantifikátor, 

očekává se rozsah dat (např. roků vydání) [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011a].

Je vybrán booleovský operátor pro stanovení logického vztahu vyhledávaných termínů 

[Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011a]. 

Pole pro expertní vyhledávání se nachází v záložce vedle rozšířeného vyhledávání a i 
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zde jsou při zadávání dotazu uplatňována pravidla pro zadávání dotazů v jazyce CQL. 

Expertní vyhledávání je specifické v zobrazování historie vyhledávaných výrazů, uloženo 

je vždy posledních deset dotazů. Tyto výrazy můžeme libovolně kombinovat pomocí 

booleovských operátorů. Také je zde navíc kontrola syntaxe, kdy po stisknutí tohoto 

tlačítka dojde ke kontrole správnosti syntaxe dotazu před vyhledáváním. U historie 

vyhledávaných výrazů se objevují zkratky, jedná se o: 

 G –vyhledávání ve všech polích 

 TI nebo TITLE – vyhledávání v názvu 

 AUTHOR – vyhledávání mezi autory 

 AUP – vyhledávání v osobních jménech autorů 

 AUA – vyhledává názvy akce/konference 

 SUBJECT - předmětová hesla 

 EDITION - edice 

 UDC – MDT [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011a]

Záznamy nalezené na základě jak jednoduchého, rozšířeného nebo expertního 

vyhledávání je možné ve stanoveném formátu vytisknou, rezervovat (po přihlášení), 

odeslat emailem nebo exportovat v nabízeném formátu. 

IPAC katalog umožňuje ještě jednu službu, kterou je „Předregistrujte se“. Je určena 

budoucím čtenářům, kteří si chtějí rezervovat dokument z knihovny. Po vyplnění 

předregistračního formuláře je do 14 dnů nutná plná registrace s ověřením údajů přímo v 

knihovně. 

Všechny procesy v knihovně jsou propojeny a po bližší analýze je patrná 

neuvěřitelná spojitost jednotlivých procesů od akvizice až po výpůjční proces. ARL nabízí 

jednoduché pracovní prostředí jak pro zaměstnance knihovny, tak pro uživatele. 

Zaměstnancům nabízí jasně strukturované a intuitivní prostředí pro práci s daty, a to jak 

interními, tak externími a to pomocí jednoduchého záložkového systému nebo pomocí 

klávesových zkratek. Uživatelé knihovní systém využívají zejména k vyhledávání a tudíž 

jsem se zaměřila na tuto oblast. Vyhledávací formulář pro uživatele je graficky jasný a 

jednoduchý bez zbytečných vizuálních prvků, pouze odkaz na rozšířené vyhledávání je 

umístěn nepřehledně a drobným písmem. Velké plus je možnost prohledávání i katalogů 

Národní knihovny, přehledná nabídka vyhledávacích limitů a zapojení knihovních 

katalogů Krajské vědecké knihovny do Souborného katalogu a Jednotné informační 

brány. Jako velké plus z vlastní zkušenosti vnímám snadný přístup do online konta 
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čtenáře, kde je možné kdykoli online využít základní uživatelské služby knihovny jako je 

prolongace, vyhledávání a rezervace.

7.2 Informační zdroje

Krajská vědecká knihovna v Liberci nabízí několik informačních zdrojů, jedná se 

buď o zdroje volně dostupné, a nebo o tématicky specifické informační zdroje (české a 

zahraniční elektronické licencované databáze) dostupné pouze po přihlášení (jako uživatel 

knihovny, který využívá mimo jiné i služby online konta čtenáře). Bez jakékoli registrace 

a přihlášení je možné libovolně nastavit a kombinovat zdroje Krajské vědecké knihovny 

(katalog článků, germanik, katalogy jednotlivých poboček, autorit a regionálních autorit a 

katalog elektronických časopisů) a zdroje Národní knihovny v Praze (katalog knih, 

článků, starých tisků a souborný katalog). Po přihlášení jsou navíc k dispozici již 

zmiňované licencované elektronické domácí a zahraniční databáze. Licencované 

elektronické databáze jsou dostupné přes link, který je propojen přímo se zdrojem, ale 

není možné ho integrovat do skupiny prohledávaných zdrojů, jako tomu je u výše 

zmíněných zdrojů Krajské vědecké knihovny a Národní knihovny. 

7.3 Nastavení limitů

Limity umožňují předem omezit vyhledávání z různých hledisek. Zobrazí se pouze 

limity, které poskytují všechny vybrané zdroje [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

2011b].U všech tří druhů vyhledávání jsou shodné všechny limity, pouze u jednoduchého 

vyhledávání je navíc nastavení vyhledávání podle fráze (vyhledá všechna slova, přičemž 

záleží na jejich pořadí, pole záznamu může obsahovat více slov) a nebo podle 

kompletního termínu (jedno z polí záznamu obsahuje jenom zadaný termín) [Krajská 

vědecká knihovna v Liberci, 2011b]. (Například u vyhledávání knih od spisovatele Haruki 

Murakami, při zadání pouze Haruki a zaškrtnutí kompletního termínu není nalezen žádný 

záznam, jelikož žádné pole záznamu neobsahuje jenom Haruki. Při stejném dotazu se 

zaškrtnutím pole fráze jsou nalezeny všechny záznamy, jejichž kterékoli pole obsahuje 

Haruki, bez ohledu na další slova v daném poli).

Společnými limity všech tří druhů jsou:

1. Druhy dokumentů - knihy, články, germanika, elektronické dokumenty, regionální 

dokumenty, hudebniny, dokumenty Goethe institutu a British councilu atd.

2. Nastavení jazyka vyhledaných dokumentů – celkem 25 jazyků, nejobsáhlejší jsou 

anglický a německý. 

3. Stav neboli dostupnost dokumentu – jestli je k okamžité výpůjčce, pouze prezenčně, 
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pouze novinky nebo dokumenty z trezoru atd.

4. Umístění dokumentu – vyhledávání pouze na hlavní budově (Rumjanceova 1362/1, 

Liberec 1) nebo na některé z poboček

5. Vymezení dat vydání dokumentů

6. Zobrazovací formát – na výběr je ze šesti typů. U všech je možná rezervace 

dokumentu po přihlášení do konta čtenáře. Tuto možnost zobrazuje ikona listu vlevo od 

záznamu. Nalezené bibliografické záznamy lze zobrazit: 

 ve zkráceném formátu

 v uživatelském formátu

 zobrazení bibliografické citace záznamu

 zobrazení ve formátu ISBD

 ve formátu výpůjčního listu

 a na konec ve formátu MARC

7. Třídění – podle sestavení jednotlivých částí bibliografického záznamu. Např. podle 

data vydání sestupně ad. 

8. Nerozlišování nebo rozlišování diakritických znamének – podle zaškrtnutí možnosti

8 Analýza závěrečného dotazníku o využívání online informačních 

služeb a zdrojů v Krajské vědecké knihovně v Liberci

8.1. Úvod

Navazuje na předchozí kapitolu a jeho cílem je ukázat praktické využití 

informačního systému uživateli, včetně využívání licencovaných informačních zdrojů. 

Tento závěrečný dotazník by měl ukázat, v jaké míře využívají jednotlivé věkové 

kategorie čtenářů online knihovnické služby a informační zdroje, zda-li znají všechny 

veřejnosti dostupné informační zdroje a služby, a které nejvíce využívají. Popřípadě 

zhodnotit, jak přiblížit a zatraktivnit nevyužívané služby a zdroje pro jednotlivé věkové 

kategorie čtenářů. 

Dotazník obsahuje šest otázek. První se týká využívání internetu, druhá online 

elektronického katalogu, třetí online konta čtenáře, čtvrtá licencovaných elektronických 

databází a poslední nabízí možnost vyjádření chybějícího informační zdroje nebo služby. 

Šest otázek bylo zvoleno ze dvou důvodů. Prvním bylo pouze specifické zaměření ankety,

a to pouze na využití online služeb a zdrojů pro vyhledávání informací a s tím související

praktické zhodnocení externího využití knihovního systému uživateli. Druhým důvodem 
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bylo kritérium pro stanovení a výběr respondentů, jelikož jednotliví respondenti byli 

oslovováni přímo v prostorách knihovny, byl ze zkušební verze dotazníku zjištěn nezájem 

odpovídat na velký počet otázek. U otázek 1 až 4 bylo pět možných odpovědí u otázky pět 

bylo možné vybrat jednu z deseti odpovědí a šestá otázka spočívala v samostatné 

formulaci odpovědi. U každé otázky byla připojena možnost „nechci odpovídat“ na danou

otázku z důvodu zabránění spekulací, zda-li respondent otázku přehlédl nebo na ni 

opravdu nechtěl odpovídat. U negativních odpovědí byl prostor pro vlastní vyjádření a 

vysvětlení negace, a to z důvodu zjištění jakou službu nebo zdroj zviditelnit a nabídnout 

pro ty, kteří ho nevyužívají. Vyplnění dotazníku bylo anonymní a dobrovolné. 

Respondenti mohli uvést svůj věk a pohlaví, získané informace sloužili k bilanční analýze 

a k rozdělení podle věkových kategorií.

Pro výběr jednotlivých respondentů byl použit náhodný kvótní stratifikovaný výběr, 

založený na rozdělení podle věkových skupin čtenářů. Na základě věkové struktury 

čtenářů k 31. 12. 2010 byli stanoveny tři věkové kategorie respondentů a určen 

reprezentativní vzorek v jednotlivých kategoriích. První kategorií byli studenti od 15 do 

26 let, druhou kategorií byli pracující od 26 do 70 let a třetí senioři od 70 let výše. 

Rozdělení respondentů podle věku do těchto tří skupin vyplynulo z procentuelního 

rozdělení registrovaných čtenářů. Toto procentuelní zastoupení je uvedeno ve výroční 

zprávě z roku 2010, ze které jsem při čerpání dat vycházela, jelikož v době přípravy a 

realizace dotazníkového šetření toto byl statisticky nejnovější zdroj dat. K 31. 12. 2010

bylo v Krajské vědecké knihovně v Liberci registrováno 24535 čtenářů [Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, 2011, s. 14]. Z tohoto počtu ale byly pro výpočet reprezentativního 

vzorku vyřazeni děti a mládež do 15 let s počtem 3131 (12,8%) a ostatní (převážně 

jednorázové výpůjčky) s počtem 1114 (4,4%). Děti do 15 let byly vyřazeni z důvodu 

velkého věkového rozptylu této skupiny. Děti předškolního a mladšího školního věku si 

teprve osvojují základní gramotné a jazykové dovednosti a nevyužívají online služby a 

zdroje a tudíž nejsou relevantním reprezentativním vzorkem tohoto dotazníku. Kategorie 

„ostatní“ v největší míře zahrnuje jednorázové výpůjčky, tudíž se nejedná o dlouhodobě 

registrované čtenáře, tudíž nemohou v plné míře využívat všechny nabízené služby

knihovny a jejich odpovědi by zkreslovaly výsledky dotazníku. První skupina studenti 

zaujímají 39,3% což je 9637 uživatelů. Druhá skupina pracujících zaujímá 32,6% což je 

7987 uživatelů a třetí skupina senioři zaujímají 10,9% což je 2666 uživatelů [Krajská 

vědecká knihovna v Liberci, 2011, s. 14]. Respondenti byli určeni z počtu 20290 

uživatelů, což je 82,8% z celkového počtu čtenářů. 
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Na dotazník odpovědělo 60 mužů což je 37,5 % a 100 žen což je 62,5%. Průměrný 

věk v kategorii studentů je 22 let, v kategorii pracujících je 42,6 let a ve třetí kategorii 

seniorů se jedná o průměrný věk 77 let. Celkový průměrný věk respondentů činí 36,6 let. 

Distribuce dotazníků byla provedena formou náhodného osobního oslovování 

respondentů u výpůjčních pultů a v prostorách Krajské vědecké knihovny. Celkem bylo 

nashromážděno 160 dotazníků. Počet respondentů v jednotlivých kategoriích byl určen na 

základě jejich procentuelního zastoupení v celkovém počtu registrovaných uživatelů. 

Podle toho bylo v kategorii studentů osloveno 76 respondentů, v kategorii pracujících 63 a 

v kategorii seniorů 21 respondentů (viz. Graf č. 1). Na základě tohoto počtu byla se 

spolehlivostí 70% stanovena směrodatná odchylka ±3% (variantně při spolehlivosti 90% 

je směrodatná odchylka 4,7%). Pro srovnání, u dvojnásobného počtu oslovených 

respondentů (320) se spolehlivostí 70% by byla směrodatná odchylka ±2,1%, což je pouze 

o 0,9% méně. Na základě tohoto porovnání vyplývá, že směrodatná odchylka neklesá 

stejně násobně, jako roste počet respondentů. 
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Určení kvantilu normovaného normálního rozdělení up (viz. Příloha č. 2). Kvantit 

normovaného normálního rozdělení up = 1,036. 

Směrodatná odchylka je při oslovení 160 respondentů ± 3%. 

Vysvětlivky: 

p – pravděpodobnost

up - kvantil normovaného normálního rozdělení

s – směrodatná odchylka

α – pravděpodobnost chyby

n – počet respondentů 

Graf č.1.
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U jednotlivých otázek je uvedeno celkové vyhodnocení odpovědí. Detailně je 

analyzována pouze negativní odpověď „d“, aby byly hlouběji zjištěny důvody 

nevyužívání dané služby. Na závěr je uvedena analýza celkového využívání online služeb 

a informačních zdrojů. 

Otázka č.1

Graf č.2

Otázka č. 1 - Využiváte veřejný internet v KVKLI?

b) ANO, ale jen 

zřídka

39%

a) ANO, každý den

8%

d) NE

30%

c) ANO, při návštěvě 

knihovny využiji i 
službu internet

23%

e) Nechci odpovídat

0%

Otázka číslo jedna se týká využívání veřejného internetu v knihovně registrovanými 

uživateli. Nejvíce, a to 39% respondentů, využívá veřejný internet jen zřídka, každý den 

ho využívá 8%, při návštěvě knihovny 23% a nevyužívá ho v knihovně celkem 30% 

respondentů (viz Graf č. 2)
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Graf č. 3

Otázka č. 1 - analýza odpovědi d)

Ostatní způsoby 

využívání internetu

44%

Internet doma

56%

Respondenti, kteří zaškrtli odpověď „d“, uvedli v 56% jako nejčastější důvod proč 

nevyužívají veřejný internet v knihovně připojení z domova. Ostatních 44% využívá 

internet na jiných stanovištích, zejména v práci nebo na vysokoškolských kolejích, popř. 

nemají čas nebo knihovnu využívají pouze pro vypůjčení knih (viz Graf č. 3).

V porovnání s daty českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí roku 2010 měla 

více než polovina všech domácností v ČR přístup k internetu. Jedná se o 2,3 milionu 

domácností, což je 56 % z celkového počtu. Procento uživatelů liberecké knihovny, kteří 

mají přístup k internetu z domova je shodný s celostátním průměrem. Před pouhými pěti 

lety, v roce 2005, měla v ČR přístup k internetu pouze jedna domácnost z pěti tedy 783 

tis. Což odpovídá 19 %, takže se počet domácností s přístupem na internet téměř 

ztrojnásobil. V Krajské vědecké knihovně v Liberci nejsou k dispozici data ohledně 

využívání veřejného internetu v roce 2005, tudíž nelze porovnat změny ve využívání 

veřejného internetu a zda-li korespondují s celostátními daty. 
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Otázka č. 2

Graf č.4

Otázka č. 2 - Využíváte elektronický online katalog v KVKLI?
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Druhá otázka analyzuje, zda-li uživatelé využívají online elektronický katalog v 

Krajské vědecké knihovně v Liberci. Na počítačích pouze v půjčovnách vyhledává 13% 

všech respondentů, pouze na internetu 26% respondentů, na počítačích v knihovnách a i 

na internetu vyhledává 39% respondentů, 21% respondentů vůbec nevyužívá elektronický 

katalog a jedno procento nechtělo na tuto otázku odpovídat (viz Graf č. 4). 
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Graf č.5

Otázka č. 2 - analýza odpovědi d)
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Celých 31% respondentů, kteří nevyužívají online katalog v Krajské vědecké 

knihovně v Liberci, uvedlo, že je to z důvodu neznalosti obsluhy počítače. Dalších 24% 

využívá služby personálu a 15% o této službě vůbec neví a 9% dotázaných nepotřebuje  

elektronický katalog využívat. Ostatních 21% dotázaných vybírá knihy náhodně a nebo 

zná lokaci dokumentu nebo knižního žánru (viz Graf č. 5). 
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Otázka č.3

Graf č.6

Otázka č. 3 - Využíváte online konto čtenáře v KVKLI?
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Otázka číslo tři v sobě obsahuje dvě otázky, první je jestli respondenti využívají 

online konto čtenáře a druhá za jakým účelem. Konto čtenáře nabízí tři služby, které 

mohou uživatelé využívat. V rámci konta čtenáře si mohou týden před vypršením 

výpůjční doby dvakrát prolongovat nerezervovaný dokument, dále mohou vyhledávat 

v určitých licencovaných databázích a také rezervovat vypůjčené dokumenty. U této 

otázky bylo několik možností odpovědí. Celkem je nejvíce využívána prolongace 

dokumentů, a to ve 34%, poté následují téměř vyrovnaná čísla: vyhledávání v databázích 

celkem 22%, využívání rezervace dokumentů 19% a 20% respondentů tuto službu 

nepoužívá a 5% nechtělo na tuto otázku odpovídat (viz Graf č. 6).



77

Graf č.7

Otázka č. 3 - analýza odpovědi d)
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Celkem 41% respondentů, kteří nevyužívají službu konto čtenáře ji nepotřebují, 16% 

dotázaných uvedlo, že neumí ovládat počítač, 14% neví, že tato služba existuje a zbylých 

29% tato služba nezajímá popř. chodí do knihovny jen pro knihy a nebo pro ně bylo 

obtížné nastudovat návod na obsluhu konta čtenáře (viz Graf č. 7). 



78

Otázka č. 4. 

Graf č.8

Otázka č. 4 - Využíváte licencované databáze v KVKLI?
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Otázka číslo čtyři s snaží zjistit využívání domácích a zahraničních elektronických 

licencovaných databází a také to, jaký přístup uživatelé využívají nejčastěji. Přístup do 

elektronických databází je možný dvěma způsoby. Některé databáze jsou přístupné pouze 

na vyhrazených počítačích v knihovně, některé je možné využívat také prostřednictvím 

konta čtenáře, přes vzdálený přístup. Jedná se v současné době (k 15. 3. 2012 ) o tyto čtyři 

databáze: Ebsco, Library PressDisplay Newspaper, OCLC Firstsearch a 

NaxosMusicLibrary. 

V celkové bilanci 18% všech respondentů využívá elektronické databáze pouze 

v knihovně, 14% pouze přes vzdálený přístup a 14% všech dotázaných využívá obě 

předchozí možnosti. Největší procento respondentů 43% však odpovědělo, že elektronické 

databáze nevyužívá (viz Graf č. 8).
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Graf č. 9

Otázka č. 4 - analýza odpovědi d)
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Z předchozího grafu vyplývá, že téměř polovina dotázaných (43%) nevyužívá tento 

informační zdroj. Z tohoto počtu 36% uvedlo, že nepotřebují a 25% neví o jejich 

existenci. Téměř 32% respondentů se nevyjádřilo, proč tento zdroj informací nevyužívají, 

takže se můžeme pouze domnívat a spekulovat proč nevyjádřili svůj názor (viz Graf č. 9).
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Otázka č. 5

Graf č. 10

Otázka č. 5 - četnost využití jednotlivých licencovaných databází
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Otázka číslo pět navazuje na předchozí otázku a zde respondenti uváděli, pokud 

využívají elektronické databáze, tak kterou nejčastěji. Nejvíce odpovědí bylo že žádnou, a 

to ve 47% a 18% nechtělo na tuto otázku odpovídat. Nejvíce respondenti využívají 

databázi norem ČSN online a to 10%. Ostatní databáze jsou využívá cca 15% 

respondentů. Databáze ČSN online je využívají především studenti Technické univerzity 

v Liberci (viz Graf č. 10).
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Otázka č. 6.

Graf č.11

Otázka č. 6 - Chybějící informační služba nebo zdroj informací
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Poslední šestá otázka měla zjistit, jestli respondentům chybí nějaká služba nebo zdroj 

informací v Krajské vědecké knihovně. V případě, že respondent je spokojen a žádná 

služba mu v knihovně nechybí, nechal políčko prázdné. Pokud tomu bylo naopak, tak 

stručně vypsal svůj požadavek. Z celkového počtu 160 respondentů se pouze 5% vyjádřilo 

ke službám a informačním zdrojům. Nejčastěji respondenti vyjadřovali spokojenost se 

službami a personálem v knihovně, ale také chybějící dětský koutek s hlídáním. U 

ostatních soudím, že jsou spokojeni s nabízenými službami a informačními zdroji, které 

jim knihovna nabízí, protože políčka v jejich dotaznících zůstala prázdná (viz Graf č. 11).
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8.2 Vyhodnocení dotazníku o využívání online informačních 

zdrojů a služeb

Graf č.12

Vyhodnocení nejvíce využívaných online služeb
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Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, že 78%  respondentů (viz Graf č.12) využívá 

elektronický katalog bez rozdílu místa přístupu, ostatní ho nevyužívají, protože neumí 

obsluhovat počítač a nebo raději požádají o vyhledání dokumentů personál knihovny. 

75% respondentů (viz Graf č.12) využívá online konto čtenáře, jehož prostřednictvím 

nejčastěji prodlužují výpůjční dobu u dokumentů a nejméně využívají službu rezervací 

vypůjčených dokumentů. 14% respondentů, kteří nevyužívají online konto čtenáře, uvedli, 

že nevědí o existenci této služby a téměř polovina shledává tuto službu pro ně za 

nepotřebnou. Možná by stálo připomenout výhody této služby. Například snadná a 

intuitivní obsluha, možnost včas si prolongovat dokument a vyhnout se zbytečným 

poplatkům za zpozdné, možnost rezervace dokumentu a nebo možnost získávat kvalitní 

informace, které nejsou na volném webu dostupné. Vše kdykoli a kdekoli přes internet bez 

aktuální nutnosti návštěvy knihovny. Pak již záleží na každém uživateli, jak a co chce 

prostřednictvím konta čtenáře využívat.  

Veřejný internet bez rozdílu četnosti využívání navštěvuje 70% dotázaných (viz Graf 

č.12). Ostatní, ve více jak polovině, využívají připojení na internet z domácnosti. Služba 

bezplatného veřejného internetu již neodmyslitelně patří k současným knihovnám, je to 

základní komunikační síť pro šíření a získávání informací a výše uvedené procento 
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využívání to jen potvrzuje. 

Z vyhodnocení dotazníků také vyplývá, že jsou nedostatečně efektivně využívány 

české a zahraniční licencované databáze. Některou z nabízených využívá pouze 37% 

dotázaných (viz Graf č.12), ačkoliv nabízejí velké množství informací, které nejsou běžně 

veřejně přístupné na volném webu. Z těch, co ji nevyužívají, čtvrtina respondentů ani neví 

o jejich existenci. Nabízí se zde stejné řešení jako u konta čtenáře, a to připomenout 

uživatelům výhody a potenciál, který licencované databáze nabízejí. Jelikož se jedná o 

české a zahraniční databáze, tak by jejich výhody měly být nabízeny a přizpůsobeny podle 

využití cílových skupin. Například vysokoškolským studentům nabízet databáze jako 

zdroj studijních materiálů, pracujícím a seniorům převážně české a hudební databáze 

k využití volného času. Nabízí se další, jednodušší, ovšem finančně mnohonásobně 

náročnější řešení, prostřednictvím tzv.“discovery systému“. Jedná se o tzv.“next 

generation elektronický katalog“, kde v rámci jednoho vyhledávacího dotazu systém 

vyhledá dostupné tištěné i elektronické dokumenty. Tudíž by uživatelé mohli ze známého 

vyhledávacího pole elektronického katalogu vyhledávat i v licencovaných databázích, a ty 

by se rázem staly hojně využívaným a efektivním zdrojem informací, aniž by se uživatel 

musel učit něco nového nebo pracovat v novém prostředí. 

Dále vyplývá, že starší věková skupina respondentů nad 65 let ve většině případů 

neumí ovládat počítač, a z toho vyplývá i nevyužívání služby internet a následně i dalších 

souvisejících služeb, kde je prostředkem počítač. Krajská vědecká knihovna sice nabízí 

kurz informační gramotnosti pro seniory, ale z časových a kapacitních důvodů nelze 

naučit seniory bez vlastní iniciativy využívat všechny nabízené služby. Tento výsledek 

koresponduje i s celostátními daty Českého statistického úřadu, kdy pouze 7% domácností 

lidí na 65 let má k dispozici připojení k internetu [Český statistický úřad, 2010].

V celkové bilanci lze na závěr shrnout, že všechny online nabízené služby jsou 

v Krajské vědecké knihovně aktivně využívány, u licencovaných databází je do budoucna 

prostor pro efektivnější využití, ale ostatní již plní svoji funkci a uživatelé si je již plně 

osvojili. 
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Závěr

Automatizace knihovnických procesů přinesla do knihovnictví za posledních dvacet 

let mnoho změn. Od přijetí mezinárodních pravidel pro zpracování dokumentů, přes zavádění 

automatizovaných knihovnických systémů a výpočetní techniky až po klíčové plošné 

zavedení internetu. Prostřednictvím internetu začaly knihovny nabízet nové online služby, 

které se snaží stále pružně přizpůsobovat uživatelské poptávce a trendům v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. 

Omezující pro vývoj vlastních knihovnických aplikací a služeb je nedostatek 

finančních prostředků jak v České republice, tak i ve vyspělém světě.

I získání dokumentů v českých knihovnách prošlo za uplynulých dvacet let radikální 

proměnou, od lístkového katalogu k sytému online stahování knih v digitální podobě. 

Světové i české knihovnictví se v současnosti snaží převést tištěné dokumenty do 

digitální podoby formátů konvertovatelných v budoucnu do vyšších systémů, aby byl další 

generacím umožněn přístup k písemnému dědictví jednotlivých národních kultur i v 

elektronické podobě. Digitální verze dokumentů se stává výchozím uživatelským zdrojem, 

tištěná forma zůstává hlavním kulturně historickým dědictvím. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci drží krok s hlavními trendy českého 

knihovnictví. Snaží se na základě svých finančních možností využít všechny dostupné 

prostředky pro inovace, které velmi efektivně nabízí svým uživatelům a díky kterým se stala 

vyhledávaným libereckým informačním a kulturním centrem. Liberecká knihovna efektivně 

skloubila možnost využít tradiční i online služby, a tím uspokojit široké spektrum uživatelů. 

Dotazníkový průzkum ukázal vysokou erudovanost uživatelů ve využívání online služeb a 

zdrojů a jejich hojné využívání. 

V předmluvě bylo zmíněno, že cílem práce je poskytnout ucelený pohled vývoje 

automatizovaných knihovnických procesů s vlivem informačních a komunikačních 

technologií, hlavně v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Automatizace přinesla do českého 

knihovnictví i do liberecké knihovny zefektivnění a zrychlení práce knihovníků a rozšířila 

spektrum nabízených služeb pro uživatele. Z celkové bilance vyplývá, že hlavním zlomem ve 

zprostředkování automatizovaných služeb bylo plošné připojení knihoven k internetu a jeho 

široká dostupnost u uživatelů. Do té doby bylo možné služby včetně těch automatizovaných 

využít pouze v prostorách knihovny, nikoliv odkudkoliv a kdekoliv, jako tomu je dnes. Pro 
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knihovníky měla automatizace za následek vyšší nároky na jejich erudovanost a vymizení 

tvorby duplicitních záznamů. 

Diplomová práce je zaměřena z mého pohledu pouze na klíčové prostředky a 

projekty, které se podílely na automatizaci v českém knihovnictví v možnosti požadovaného 

rozsahu této práce. 

Na závěr lze dodat, že v dnešní době roste důležitost přístupu v získávání informací a 

počet jejích zdrojů, a tudíž je důležité a zároveň velmi obtížné vybrat zdroj relevantních 

informací. Garantem tohoto jsou české knihovny, včetně Krajské vědecké knihovny v Liberci.
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník

Věk :

Pohlaví: ŽENA :

MUŽ :

1. Využíváte veřejný internet v Krajské vědecké knihovně v Liberci?

a) ANO, každý den

b) ANO, ale jen zřídka

c) ANO, při návštěvě knihovny využiji i službu internet

d) NE, tak proč nevyužíváte internet v knihovně?

e) Nechci odpovídat

a) ANO na PC v půjčovnách

b) ANO na internetu

c) ANO využívám PC v půjčovnách i online katalog na internetu

d) NE, tak proč nevyužíváte elektronický katalog?

e) Nechci odpovídat

a) ANO a za účelem prodloužení výpůjční doby dokumentů

b) ANO a za účelem vyhledávání v databázích 

c) ANO a za účelem rezervace dokumentů

d) NE, tak proč nevyužíváte online konto čtenáře?

e) Nechci odpovídat

4. Využíváte zahraniční a domácí elektronické databáze v Krajské vědecké knihovně?

a) ANO pouze v knihovně

b) ANO pouze přes vzdálený přístup (online konto čtenáře)

c) ANO využívám tuto službu jak v knihovně, tak přes vzdálený přístup

d) NE, tak proč nevyužíváte elektronické databáze?
ce 

e) Nechci odpovídat

5. Jakou elektronickou databázi využíváte nejčastěji?

a) ART FULL TEXT

b) ASPI

c) ČSN online

d) EBSCO

e) Library Press Display

f) Naxos Music Library

g) OCLC Firstsearch

h) Anopress On-line 

ch) Žádnou

i) Nechci odpovídat

6. Chybí Vám nějaký zdroj informací nebo služba v Krajské vědecké knihovně?

Pokud ANO, tak krátce vypište. Pokud NE, tak nechte políčko prázdné:

Nechci odpovídat na tuto otázku

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku Marie Votočková

2. Využíváte online elektronický katalog (vyhledávání knih a jiných dokumentů v 

elektronickém katalogu na počítačích v jednotlivých půjčovnách nebo na webových 

stránkách) v Krajské vědecké knihovně v Liberci?

3. Využíváte a za jakým účelem online konto čtenáře na webových stránkách Krajské 

vědecké knihovny v Liberci? (možnost více odpovědí)

Tento dotazník je součástí diplomové práce na téma "Vliv informačních technologií v 

Krajské vědecké knihovně v Liberci" psané na katedře Informačních studií a knihovnictví 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. U každé otázky je možnost jedné odpovědi, 

pokud není uvedeno jinak. Vyplnění dotazníku je anonymní a dobrovolné. Jeho cílem je 

zjistit využívání online informačních zdrojů a služeb k vyhledávání informací různými 

věkovými skupinami a na základě jeho vyhodnocení přizpůsobit jednotlivé služby daným 

věkovým skupinám včetně možného výhledu jejich využití a inovací do budoucna.
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Příloha č. 2: Tabulka kvantily normovaného normálního rozdělení (up)

P up P up P up P up
0,50 0,000 0,75 0,674 0,950 1,645 0,975 1,960 
0,51 0,025 0,76 0,706 0,951 1,655 0,976 1,970 
0,52 0,050 0,77 0,739 0,952 1,665 0,977 1,995 
0,53 0,075 0,78 0,772 0,953 1,675 0,978 2,014 
0,54 0,100 0,79 0,806 0,954 1,685 0,979 2,034 
0,55 0,126 0,80 0,842 0,955 1,695 0,980 2,054 
0,56 0,151 0,81 0,878 0,956 1,706 0,981 2,075 
0,57 0,176 0,82 0,915 0,957 1,717 0,982 2,097 
0,58 0,202 0,83 0,954 0,958 1,728 0,983 2,120 
0,59 0,228 0,84 0,994 0,959 1,739 0,984 2,144 
0,60 0,253 0,85 1,036 0,960 1,751 0,985 2,170 
0,61 0,279 0,86 1,080 0,961 1,762 0,986 2,197 
0,62 0,305 0,87 1,126 0,962 1,774 0,987 2,226 
0,63 0,332 0,88 1,175 0,963 1,787 0,988 2,257 
0,64 0,358 0,89 1,227 0,964 1,799 0,989 2,290 
0,65 0,385 0,90 1,282 0,965 1,812 0,990 2,326 
0,66 0,412 0,905 1,311 0,966 1,825 0,991 2,366 
0,67 0,440 0,910 1,341 0,967 1,838 0,992 2,409 
0,68 0,468 0,915 1,372 0,968 1,852 0,993 2,457 
0,69 0,496 0,920 1,405 0,969 1,866 0,994 2,512 
0,70 0,524 0,925 1,440 0,970 1,881 0,995 2,576 
0,71 0,553 0,930 1,476 0,971 1,896 0,996 2,652 
0,72 0,583 0,935 1,514 0,972 1,911 0,997 2,748 
0,73 0,613 0,940 1,555 0,973 1,927 0,998 2,878 
0,74 0,643 0,945 1,598 0,974 1,943 0,999 3,090 
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	V 90. letech 20. století docházelo ve většině poboček k jejich přestěhování z původních prostor, a to zejména z důvodu restitucí a jiného záměru majitele s prostory nebo následného nájemného, které bylo ve většině případů finančně neúnosné. Většina přestěhovaných poboček našla své útočiště v prostorách školních zařízení. V roce 1993 se staly pobočky v Jeřmanicích a Dlouhém Mostě obecními knihovnami [Státní vědecká knihovna v Liberci, 1994, s. 6]. V roce 1997 byla uzavřena pobočka Vápenka, a tak se počet snížil na 10 poboček. Pobočka Vápenka se v roce 1998 znovu otevřela, ale již se statusem veřejné a školní knihovny, nikoli jako městská pobočka Krajské vědecké  knihovny. Další redukce poboček nastala v únoru 2001, kdy byly zrušeny pobočky Na Jeřábu a Horská. V průběhu roku 2002 byla na pobočce Kunratická zprovozněn počítač s internetem, probíhaly retrokonverze knižních fondů jednotlivých knihoven a kulturní akce zejména pro děti [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2003, s. 14].  V roce 2003 byla převedena pobočka ve Vratislavicích nad Nisou pod městskou část Vratislavice n/N. Dále byla v tomto roce načas uzavřena pobočka v Krásné Studánce a po jejím přestěhování do Euroregionálního gymnázia v Radčicích byla změněna její funkce na veřejnou a školní knihovnu [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2004, s. 17]. Během roku 2003 také průběžně probíhala retrokonverze knihovního fondu a vkládání dokumentů do elektronických databází na pobočce Kunratická a Vesec. V průběhu roku 2004 byla v rámci VISK připojena pobočka v Ruprechticích k internetu a na pobočce Vesec byl instalován počítač určený pro přístup k elektronickému katalogu Krajské vědecké knihovny. Postupně se  začalo s přípravami na automatizaci pobočky ve Vesci, ale z důvodu přechodu na vyšší verzi ARL na hlavní budově a díky problémům s internetovým připojením byla automatizace poboček pozdržena. V říjnu 2007 zahájila svoji činnost nejmladší pobočka v městské části Rochlice. Jako základ knihovního fondu byly použity aktuální knihy a časopisy ze zrušených poboček, průběžně je dodáván výměnný fond nových přírůstků [Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2007d]. Knihovna se nachází v budově základní školy. Od roku 2009 docházelo k postupnému připojování poboček k internetu a k jejich automatizaci.
	K 31. 12. 2011 byly automatizovány všechny pobočky, kromě Machnína a Králova Háje, kde nastali problémy s internetovým připojením. V současné době má Krajská vědecká knihovna v Liberci šest poboček, a to Králův Háj, Kunratická, Machnín, Rochlice, Ruprechtice a Vesec, které nabízejí služby okrajovým městským částem města Liberce.




