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Sdílení fondů

• Sdílení fondů knihoven – rozšíření portfolia 
každé knihovny na maximum

• Výpůjčka vlastního dokumentu nebo zajištění 
jeho kopie

• Pro zajištění rychlosti a efektivity je vhodné 
sdílení fondů systémově centralizovat

• Kombinace centrálního vyhledávače s 
centrální dodávací službou (CPK + Získej)
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Prostředí českých knihoven

• Každá knihovna dnes může nabízet služby za 
jiných podmínek (ceny, lhůty, omezení, rozsah 
služeb atd.)  vysoce heterogenní prostředí

• Zastřešující systém musí zapojovat různé 
knihovny na různém stupni integrace
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Cenové položky

• Cena za fyzickou kopii
= práce + materiál + poštovné, balné + autorské 
poplatky

• Cena za digitální kopii
= práce + autorské poplatky

• Cena za vzdálenou výpůjčku
= poštovné, balné (tam i zpět) + manipulační 
poplatek
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Získej

• Univerzální dodávací služba nasaditelná nad libovolný 
vyhledávač

• Uživatel volá všechny dodávací služby z jediného místa

• Nabídnou se mu ty varianty, které jsou pro něho 
relevatní

• Možnost online platby přes platební bránu společnou 
pro všechny typy služeb

• Snaha přiblížit knihovní služby standardním 
internetovým systémům poskytování zboží a služeb 
(např. cestovní pojištění online, letenka online, dovoz 
jídel, nákupy hudby, filmů, knih atd.)
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Co je třeba zajistit pro optimální chod

1) aby uživatel mohl objednat a zaplatit online, 
musí vědět za co přesně platí, kolik za to zaplatí 
a kdy to dostane

2) platební brána navázaná na jeden bankovní účet 
(vztah k vlastníkovi účtu)

3) paušalizace plateb (poštovní poplatky, autorské 
poplatky, poplatek za zhotoveni kopie 
dokumentu z průměrného rozsahu)

4) sjednocení politik zapojených knihoven (garance 
termínů, sjednocení cen apod.)
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Získej - součásti

• Backoffice pro každou zapojenou knihovnu

• Centrální backoffice (servisní centrum) pro 
správu a pro řízení požadavků a jejich 
vyúčtování mezi zapojenými knihovnami

• Uživatelská schránka pro řízení vlastních 
požadavků a vyzvedávání digitálních kopií

• API pro spolupráci s AKS a vyhledávači
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Vizualizace v prostředí knihovny.cz
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Poté co se uživatel přihlásí, na portále knihovny.cz má přiřazenou identitu 
čtenáře konkrétní knihovny. Má-li sloučené účty, služba Získej ho při zadávání 
požadavku vyzve, aby si vybral příslušnost k jedné z jeho knihoven, tato 
následně zadaný požadavek zpracuje.

Služba Získej bude nabízet dodání dokumentů – jazykem čtenáře zajištění kopie 
nebo výpůjčky, předpokládáme, že uživatel sám  v zásadě nerozliší mezi 
výpůjčkou z vlastní a z jiné knihovny.

Systém nabídne vždy konkrétnímu čtenáři dostupné služby – pokud je 
požadovaný dokument přímo v jeho knihovně – bude to např. pořízení kopie, 
ale MVS se nebude nabízet, naopak pokud dokument v jeho knihovně 
dostupný není nabídne se možnost zadat požadavek na výpůjčku z jiné 
knihovny.

Vizualizace v prostředí knihovny.cz
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Po zadání požadavku, bude čtenáři na e-mail odeslána informace, že požadavek byl 
zadán. Zároveň bude i jeho knihovně e-mailem zaslán požadavek/objednávka ke 
zpracování.

Administraci objednávek předpokládáme přímo na platformě Získej, která bude plně 
fungovat v online prostředí – zapojená knihovna potřebuje pouze přístup k internetu 
a běžný webový prohlížeč.

Příklad obdobné platformy je služba: Ptejte se knihovny

Systém bude knihovnám také generovat potřebné hlášení a statistiky.

Vizualizace zpracování požadavku
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Aktivní MVS
Ve frontě požadavků vybere pověřený pracovník knihovny požadavek k řešení a 
zpracuje dle metodiky a pravidel své knihovny. Platforma Získej je maximálně 
nápomocna tj. známé údaje pro objednávku jsou již vyplněny, některé musí knihovna 
Autorizovat jiné doplnit. Získej také doporučí nejvhodnějšího řešitele (knihovnu která 
vlastní žádaný dokument) a to na základě informací o dostupnosti dokumentu, ale i 
dostupnosti služby v dané knihovně, tyto parametry (např. pracovní dobu) bude 
muset každá knihovna zadat v servisní části platformy Získej.

Vizualizace fronty požadavků na meziknihovní výpůjčku 

TOTO JE POUZE VIZUALIZACE 
JEDNÉ Z MOŽNÝCH PODOB

Vizualizace zpracování požadavku

Pohled žádající knihovny v prostředí 

Získej
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Pasivní MVS
Ve frontě požadavků vybere pověřený pracovník knihovny požadavek k řešení a 
zpracuje dle metodiky a pravidel své knihovny. Vyžaduje-li za tuto službu poplatek 
jeho výši zapíše do požadavku. Této poplatek bude zaplacen žádající knihovnou přímo 
přes Získej. 

Platforma bude mít vlastní účtovací systém. Platby probíhající mezi knihovnami, 
respektive mezi knihovnami a servisním centrem budou fakturovány souhrnně.

Vizualizace fronty požadavků na meziknihovní výpůjčku 
TOTO JE POUZE VIZUALIZACE 
JEDNÉ Z MOŽNÝCH PODOB

Vizualizace zpracování požadavku

Pohled dožádané knihovny v prostředí 

Získej
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Servisní centrum, 
bude garantem služby, tj. mimo jiné bude dohlížet na to, aby byly všechny požadavky 
včas a řádně zpracovány.

Vizualizace fronty požadavků na meziknihovní výpůjčku 

TOTO JE POUZE VIZUALIZACE 
JEDNÉ Z MOŽNÝCH PODOB

Vizualizace zpracování požadavku

Pohled Servisního centra v prostředí 

Získej
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Služba Ptejte se knihovny, funguje podobným způsobem jakým uvažujeme provozovat i 
službu Získej.

Následujících obrázky z této služby tedy dostatečně ilustrují jak by mohla služba Získej v 
budoucnu vypadat zejména z pohledu knihoven respektive řešitelů požadavků.  

Náhled do fungující služby

Ptejte se knihovny
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Náhled do fungující služby

Ptejte se knihovny

Přehled požadavků k vyřízení - Knihovna
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Náhled do fungující služby

Ptejte se knihovny

Přehled požadavků k vyřízení - Správce
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Náhled do fungující služby

Ptejte se knihovny

Zadaný dotaz - náhled

21



Náhled do fungující služby

Ptejte se knihovny

Práce s dotazem - odpověď
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Náhled do fungující služby

Ptejte se knihovny
Práce s dotazem –prodloužení lhůty
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Rekapitulace

 nová platforma nahlíží na proces MVS z pohledu čtenáře i knihovníka

 máme ambici přinést vhodnou platformu pro oba typy uživatelů  

 nová platforma poskytne pouze vhodný nástroj 

 platforma bude odrážet současný stav tj. aktuální pravidla a metodiky 
služby

 platforma nabídne dostatečnou možnost nastavení vlastních 
parametrů  

 platforma poskytne relevantní statistická data pro další diskuze - nová 
metodika a jednotná pravidla by službu mohla zefektivnit a 
zjednodušit

 platforma bude online – nebude nutné pořizovat nový SW, podpora 
bude v Servisním centru

Závěrem
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Děkuji za pozornost!
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