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Hlavní úkoly v roce 2020

Stabilizaci provozu serverů 
• upgrade SW
• optimalizace databáze
• optimalizace poskytovaných služeb
• převody archivních dat 

Data projektu
• kontroly a čištění dat projektu
• import odkazů do NDK – DNNT
• podpora knihoven, spolupráce s tvůrci AKS



Kontroly dat projektu

Kontrolní rozhraní: https://servis.obalkyknih.cz/

• editační a administrativní rozhraní

• evidence uživatelů

• systém přidělování záznamů

• statistický modul

• kontrolní výpis zkontrolovaných titulů

• … 

https://servis.obalkyknih.cz/


Rozhraní pro kontrolu



Kontroly dat

Při kontrolách záznamů došlo k:
• doplňování chybějících identifikátorů (číslo cnb, 

oclc, isbn)
• doplňování popisných metadat pro zobrazování 

na stránkách projektu (název, autor, rok vydání)
• doplňování či úpravě anotace
• výběru nejkvalitnější obálky (rozlišení, bez 

nálepek, …)
• opravovaly se chybné záznamy 
• propojovaly se související záznamy (dílové tituly). 



Kontroly dat



Kontroly dat



Kontroly dat

zkontrolováno 341 712 záznamů

zapojeno 130 knihovníků

nahráno 141 640 kvalitnějších obálek

doplněno či upraveno cca 37 000 anotací

propojeno 1986 dílů



Kontroly dat

Tabulka počtu opravených záznamů dle zapojených institucí (stav k 17.05. 2021): 



Rozhraní pro kontrolu



Rozhraní pro kontrolu



Rozhraní pro kontrolu



Rozhraní pro kontrolu



Rozhraní pro kontrolu



Podpora pro knihovny

Individuální projekty pro konkrétní knihovny:

… specifické výstupy, importy speciálních fondů, … 

Knihovny Masarykovy univerzity

Národní památkový ústav

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu



Knihovny Masarykovy univerzity

Vystup titulů z Alephu (sysno, pobočka, identifikátory):

000003848 FIL50 020: 0-374-52510-2 020: 0-374-10521-9
000003989 FIL50 015: cnb000771509 020: 80-86340-02-3
000004020 FIL50 015: cnb000213305 020: 80-7021-217-9
000004069 FIL50 015: cnb000725364
000004352 FIL50 015: cnb000532255 020: 80-7178-269-6
000004353 FIL50 015: cnb000988191 020: 80-247-0042-5
000004354 FIL50 015: cnb001030015 020: 80-247-0180-4
000004450 FIL50 020: 0-521-31255-8 020: 0-521-32093-3
000004459 FIL50 020: 0-08-024602-8 020: 0-08-024603-6
000004553 FIL50 020: 0-394-71106-8
000004638 FIL50 015: cnb000970789 020: 80-200-0780-6

...



Rozhraní pro kontrolu



Změny v datové struktuře DB

• Zjednodušení a normalizace relačních vazeb.

• Zrušení účelu tabulky book jako datového skladu. 

• Ukládání identifikátorů (kterými jsou isbn, issn, ean, nbn, oclc, uuid, vlastní 
identifikátor, …) na jediném místě (tabulka ident). 

• Zároveň identifikace neplatných identifikátorů bibliografických záznamů. 

• Změna vazby mezi tabulkami produkt, cover, toc a bib na vazbu s relacemi typu 
1:1. Tím došlo k duplikaci dat, kdy v předchozí verzi datové struktury bylo 
možné přiřazovat jednu obálku vícerým knihám, nebo autoritním záznamům. 

• Změna vazby mezi tabulkou book a tabulkami cover, toc a bib na 
neidentifikující typ vazby.



Změny v datové struktuře DB



Upgrade serverů a služeb

Frontend servery: 

• CentOS Stream release 8 
• Node.js v14.15 (současně s podporovaným npm v6.14 a pm2 v4.5) 
• MongoDB 4.4.2 

Backend server:  

• CentOS Stream release 8 
• Perl v5.26 (včetně aktualizace všech modulů) 
• MySQL 5 vyměněné za výkonnější MariaDB v10.3 
• PHP 7.4 s moduly pro framework Phalcon v4.0.6 



Jak se zapojit do projektu …

Knihovny s “fondem“: 
Skenování obálek a obsahů knih, periodik, …

Uživatelé s „internetem“:
Vkládání anotací

Kontroly záznamů

Hodnocení, komentáře 
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DNNT – počty záznamů

DNNT
cca 155 000 titulů (včetně autorsky volných)

DNNT Covid
cca 80 000 titulů 



OAI sety

DNNT
http://aleph.nkp.cz/OAI?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc21&set=DNT

DNNT Covid
http://aleph.nkp.cz/OAI?verb=ListRecords&set=NDK-
COVID&metadataPrefix=marc21

Pozn:

MARC   990   status = "N„   ... dokument byl z NDK vyřazen na žádost autora / 
nositele autorských práv

Aktualizace probíhají každý den v 23:55 hod

http://aleph.nkp.cz/OAI?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc21&set=DNT
http://aleph.nkp.cz/OAI?verb=ListRecords&set=NDK-COVID&metadataPrefix=marc21


OAI sety



Katalog JVK – import záznamů
DNNT
74 410 záznamů celkem 
• 30 123 nových záznamů v katalogu, tituly nemáme fyzicky ve fondu ... dokument je 

dostupný pouze elektronicky
• 42 679 záznamů titulů máme fyzicky ve fondu ... napojeno na stávající záznam

DNNT Covid
75 485 záznamů celkem 
• 23 809 nových záznamů v katalogu, tituly nemáme fyzicky ve fondu ... dokument je 

dostupný pouze elektronicky
• 51 676 záznamů titulů máme fyzicky ve fondu ... napojeno na stávající záznam

+ aktualizace cca 5 000 záznamů

doporučuji z katalogu odstranit staré odkazy do jiných krameriu v NKP, MZK, ..



Katalog JVK - příklady
Stávající záznamy:
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0000011-a-je-cas-zabijet/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0000021-a-na-ochozech-smrt-jsi-videl-stat/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0001014-84-Richterovy-stupnice/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0002650-77-prazskych-legend/

Nové záznamy:
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1029884-Anglickocesky-a-ceskoanglicky-
elektrotechnicky-a-elektronicky-slovnik/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1029895-Bloudeni-casem-a-prostorem-Jaroslav-
Durych-znamy-i-neznamy/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1030245-Brouckova-pozustalost/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0000011-a-je-cas-zabijet/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0000021-a-na-ochozech-smrt-jsi-videl-stat/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0001014-84-Richterovy-stupnice/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0002650-77-prazskych-legend/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1029884-Anglickocesky-a-ceskoanglicky-elektrotechnicky-a-elektronicky-slovnik/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1029895-Bloudeni-casem-a-prostorem-Jaroslav-Durych-znamy-i-neznamy/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1030245-Brouckova-pozustalost/


Katalog JVK - příklady



Katalog JVK - příklady



Katalog 
JVK -

příklady



Limita „digitalizováno“



Limita „digitalizováno“

příklad:

https://katalog.cbvk.cz/arl-
cbvk/cs/vysledky/?field=G&qt=facet&src=cbvk_us_cat&limv_AVAIL=xdigit

příklad hledání slova "chemie" a omezení jen na digit. dokumenty:

https://katalog.cbvk.cz/arl-
cbvk/cs/vysledky/?field=G&term=chemie&qt=facet&src=cbvk_us_cat&limv_AVAIL=xdigit

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/vysledky/?field=G&qt=facet&src=cbvk_us_cat&limv_AVAIL=xdigit
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/vysledky/?field=G&term=chemie&qt=facet&src=cbvk_us_cat&limv_AVAIL=xdigit


JVK – odkaz na návod



Národní digitální knihovna



Statistiky

Od 1.1.2021 

1 180 596 kliků z katalogu na stránku s návodem

85% roboti 

15 % čtenáři – 150 000 odkliků



Projekt obalkyknih.cz

V projektu OKCZ jsme sklidily a propojily cca 70 000 záznamů 
DNNT

cca 5 000 nemá obálky

v seznamu digitálních objektů na stránce je odkaz do ndk.cz vždy 
jako první a zvýrazněn barvou

ukázka:

https://obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000134716

https://obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000603559

https://obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000134716
https://obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000603559


Projekt obalkyknih.cz



Projekt obalkyknih.cz



Projekt obalkyknih.cz

výstup pro hromadné zpracování 
https://servis.obalkyknih.cz/vystupy.php

V JVK používáme např zde:

https://www.cbvk.cz/dila_nedostupna_na_trhu.ht
ml?uuid=febb13d0-5297-11e4-8b11-005056827e51

pro zobrazení ukázky titulu a náhledu vybraného 
titulu

https://servis.obalkyknih.cz/vystupy.php
https://www.cbvk.cz/dila_nedostupna_na_trhu.html?uuid=febb13d0-5297-11e4-8b11-005056827e51


Projekt obalkyknih.cz
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