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Krátké představení VuFindu 

• VuFind je portál pro zdroje knihoven  

• Navržený a vyvinutý knihovnami pro knihovny 

• Zpřístupňuje všechny zdroje knihovny a 

nahrazuje tak klasický OPAC. 

• Snadno integrovatelný do grafiky webových 

stránek knihovny 

• Získává aktuální stavové informace z knihovního 

systému 

• Jeho zdrojový kód je otevřený 

• Je volně dostupný! 
• V ČR v provozu v MZK a NTK, starší verze na MU (Beth) 
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VuFind v MZK 

1. Značně jsme rozšířili stávající driver 

pro Aleph 

2. Indexujeme dvě BIB databáze 

3. Integrace přihlašování přes 

Shibboleth 

4. Faseta pro dostupnost 

5. Integrace obalkyknih.cz 

6. Vlastní vzhled 

7. Sitemaps – indexace Googlem 

 



VuFind v MZK 

• Napovídač 

• Vlastní vývoj v MZK 

• Lze použít samostatně 

• Volně dostupný https://github.com/moravianlibrary/Autocomplete 

• Tlačítko EOD 

• Přes 155 tis. záznamů MZK zpřístupněno ve 

vufindu projektu EoD (digitalizace na 

vyžádání)  
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Vazby na externí databáze 

• Zahájeno testování centrálních indexů 

a jejich zapojení do VuFindu: 

• Výsledky vyhledávání v lokálním a 

vzdáleném indexu se lokálně slučují 

• Výsledky jsou zobrazeny vedle sebe 

• I lokální data indexuje poskytovatel 

centrálního indexu, VuFind je jen front-end 

• EBSCO, Primo Central, Summon 



Požadavky na propojení s KS 

• ILS Discovery Interfaces  
• http://old.diglib.org/architectures/ilsdi/ 

1. Základní rozhraní: funkce pro sklízení bibliografických údajů, 

zjišťování dostupnosti a získání odkazu na stránku, kde lze 

zadat požadavek na výpůjčku  

2. Sklízení autoritních záznamů a údajů o jednotkách, funkce pro 

hledání v reálném čase apod. 

3. Funkce pro autentizaci uživatele a získání informací o něm, 

funkce pro správu výpůjček - zadání požadavku, prodloužení a 

zrušení. 

4. Speciální funkce - vyhledávání v kurzech, vysvětlení dotazu 

apod. 
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Požadavky na propojení s KS 

• Pro základní napojení postačuje 

zajistit pravidelnou dodávku 

bibliografických údajů 

• Není nutné OAI-PMH, stačí pravidelný 

export a import celé bibliografické databáze 

• Údaje o okamžité dostupnosti, 

výpůjčkách apod. je nutné získávat v 

reálném čase 



Praktická doporučení 

• Mění se kritéria kvality 

záznamu 

• Čisté autority a rejstříky 

• Alespoň u nejčastěji se 

vyskytujících položek 

• Smysluplné fasety 

• Význam má i jejich pořadí 

• Google analytics 



Budoucnost… 

1. V rámci projektu Národní digitální 

knihovna byl VuFind zvolen jako 

systém zajišťující zpřístupnění 

2. Lze očekávat vylepšení některých 

funkcí nebo vlastností VuFindu 

3. V MZK připravujeme rozhodnutí zda 

ukončit veřejný provoz OPACu 

Alephu 



… a co můžete udělat vy 

Zkuste to, nebojte se! 
 

nebo 

 

chtějte VuFind od svého 

dodavatele knihovního systému! 
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