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Knihovny.cz jednou větou

Jednoduchý nástroj pro čtenáře, který z 

jednoho místa zprostředkuje informační

zdroje a služby zapojených knihoven.



CPK vs. Knihovny.cz

• Centrální portál knihoven je název projektu, 

není ale vhodný pro propagaci

• Portál je určen pro veřejnost => je vhodnější 

propagovat jej srozumitelnou zkratkou => 

Knihovny.cz



Jak je portál řízen?



Milníky ve vývoji portálu

• První impuls 2010 - Příprava Koncepce rozvoje 
knihoven na léta 2011-2015

• Důraz na podporu silných centrálních služeb

• 2012 - 2014 několik verzí projektového záměru, 
oslovováni potenciální dodavatelé

• 2014 - rozhodnutí o vývoji v MZK

• 2015 - UX analýzy, průzkumy, pilotní verze portálu, 
smlouva o vzniku portálu

• 2016 - ostré spuštění

• 2017 - zrušení požadavku na finanční spoluúčast



Obsah portálu

• zatím převážně národní zdroje

• aktuálně cca 24 000 000 různých záznamů

• po deduplikaci je jich cca 13 200 000

• ke všem výsledkům se dostanete pomocí prázdného 

dotazu



Které knihovny už jsou zapojené?



Jaké další zdroje v portálu najdete?



Jaké druhy dokumentů portál obsahuje?



Národní zdroje

– katalogy zapojených knihoven

– Souborný katalog ČR

– Národní autority

– článkové bibliografie (ANL a Bibliographia Medica 

Čechoslovaca, dalších cca 10 oborových se připravuje)

– elektronické dokumenty (exporty z linkserverů, 

digitální knihovny včetně plných textů, openlibrary, …)

– neknihovní zdroje: normy, zákony, patenty



Plánované rozšíření - Centrální index

• Zapojení centrálního indexu

– Běží výběrové řízení na dodavatele indexu

– Soutěž na 2. pol. 2017 + opce na celý rok 

2018

– Udržitelnost financování??

• Portál nebude míchat výsledky vyhledávání v 

lokálním a centrálním indexu



A co Anopress ?

• Zatím nezapojen (žádáno o prostředky na 

zakoupení roku 2017, nepřiděleno z důvodu 

nedostatku prostředků ve VISK8B) 

• cca 31 mil. záznamů od 1996

• Nabídka na zakoupení záznamů (jen 

metadata) za 3,751 mil. Kč vč. DPH 

(metadata 1996 - 2017)

• Každý další rok 450 tis. Kč

• Odkazy na plné texty, ale ne fulltextový index

Chceme Anopress v portálu?



Klíčové změny od spuštění

Mimo přidávání dalších zdrojů:

• vylepšení relevance, 

• úpravy v hledání, 

• vylepšení zobrazování výsledků dotazů,

• vylepšení deduplikace,

• odstraněna možnost přihlašování účty 

institucí nezapojených do portálu

• vylepšení infrastruktury

• a další úpravy dle zpětné vazby od uživatelů.



Zapojování knihoven

• aktuální stav v patičce portálu

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje

• Zapojování dalších knihoven velmi zdlouhavé - dlouhá 

reakční doba při komunikaci, čekání na technickou 

připravenost apod.

• Problém: ohlášený konec podpory Clavia

• Snažíme se prioritně zapojit velké knihovny, okresní 

knihovny - aktivně je oslovujeme

• Vítáme ale i další knihovny

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje


Často pokládané otázky

V čem se liší od Souborného katalogu?

• nefiltruje data podle toho, zda jsou nebo nejsou kvalitní

• optimalizuje uživatelské rozhraní

• nabízí širší záběr zdrojů a služeb

V čem se liší od JIB?

• všechny záznamy má u sebe a tak je prohledávání 

rychlejší a je možné řazení dle relevance

• nemá všechny zdroje, které umí prohledávat JIB

• snaží se zprostředkovat služby



Knihovny.cz a Souborný katalog

Využití souborného katalogu portálem:

• záznamy z nezapojených knihoven

• informace o ručně provedených deduplikacích záznamů

• adresář knihoven

Souborný katalog je pro Knihovny.cz důležitým zdrojem dat



Knihovny.cz a JIB

• Probíhá analýza funkcí JIB, které je schopen portál převzít

• Stávající licence SFX JIB by měla být nadále využívána

• V testování možnost použít index Knihovny.cz pro 

sdílenou katalogizaci (Z39.50 target)

• Lokální zdroje JIB jsou postupně zapojovány do portálu

• Nebude snadné/možné vyřešit indexaci katalogů 

zahraničních knihoven

• Řada zahraničních zdrojů JIB bude pokryta pořízením 

centrálního indexu pro Knihovny.cz

• Budoucnost oborových bran - možnost využití sw od NTK



MVS - implementace služby Získej

• Službu doručování dokumentů Získej vyvíjí a 

bude provozovat NTK, předpokládané 

dokončení letos

• Implementace na Knihovny.cz 

prostřednictvím API bude možná až po 

dokončení



Návštěvnost portálu

• Návštěvnost není vysoká: některé knihovny nechtějí portál 

propagovat dokud v něm nebude MVS



Bezpečnost

• Nejde o problém portálu, ale obecný:

• Knihovny by neměly provozovat katalogy na nezašifrovaném 

webu (tj. měly by pro přihlášení uživatelů používat https)

• Certifikáty jsou dnes dostupné i zdarma (CESNET, 

LetsEncrypt)

• Nutno požadovat po dodavatelích knihovních systémů aby 

instalovali KS včetně tohoto zabezpečení

• Riziko:

– skutečné poškození uživatele

– rozpor s předpisy na ochranu osobních údajů

– browsery začnou postupně na použití http upozorňovat 

jako na zcela nevhodnou praktiku, uživatelé budou 

mateni hlášením, že vstupují na nebezpečný web 



Standardizace

• jeden portál a desítky knihoven různého 

typu, velikosti a šíře poskytovaných služeb

– zavedení standardů (NCIP, OAI)

– kompromis, sjednocení chování, unifikace 

ve smyslu jednoho uživatelského rozhraní

– zachování stejné míry poskytovaných 

služeb jako ve vlastním OPACu každé 

knihovny



Jaké problémy a potřeby portál řeší z pohledu 

knihovny?

• Chci s minimálními náklady čtenářům 

poskytnout snadný přístup k většímu 

množství zdrojů

• Chci zviditelnit služby své knihovny, zvýšit 

jejich využití a získat nové uživatele

• Chci zdroje knihovny využívat efektivně a k 

většímu veřejnému prospěchu



Výhody

Kdy bude portál pro čtenáře užitečný?

• Pokud něco hledali v lokálním katalogu a nenašli

• Používají rádi elektronické zdroje

• Hledají často v článcích nebo v jiných databázích

• Navštěvují více knihoven

• Chtějí o knihovnách zjistit nějakou informaci

• Chtějí se inspirovat ...



Rizika

• uživatel se může v tom množství dat snadno 

ztratit, pokud se nenaučí správně hledat a 

používat filtrování výsledků dotazů

• nejednotná terminologie mezi knihovnami

• chybějící specifika vlastních katalogů knihoven

• každý nenabízí všechny služby

• odchylky v detailech mezi knihovnami (např. 

vypršení platnosti průkazky)



Vývoj portálu

● Vývoj portálu probíhá v Moravské zemské 

knihovně v Brně od roku 2015

● Připomínkovat může každý:

https://github.com/moravianlibrary/CPK/issues

https://github.com/moravianlibrary/CPK/issues


Sémantické technologie a strojové učení

• NAKI projekt ve spolupráci s VUT (2016-2020)
• Automatické hledání sémanticky blízkých slov a víceslovných 

výrazů pro přiřazování údajů věcného popisu (konspekt)

• Vyhledávání pojmenovaných entit a provazování s databází 

národních autorit

• Shlukování záznamů a doporučování zdrojů na základě 

sémantické podobnosti

• Extrakce informací z textu a doplňování metadat na základě 

analýzy plnotextové podoby

• Sémantická podpora vytváření dotazů a zpracování zpětné 

vazby



Sémantické technologie a strojové učení

• Automatický klasifikátor - hlavní výsledek 2016

• doplnění katalogizačních záznamů o tematické 

zatřídění

• využití metod strojového učení

• předmětové třídění / tematická příslušnost

• úlohy pro klasifikaci:

– dělení na naučnou a uměleckou literaturu

– třídění dle Konspektu





Ukázky - Inspirace



Ukázky - plný záznam



Ukázky - Notifikace



Ukázky - Výpůjčky



Ukázky - Adresář



Děkuji za pozornost!

Otázky, náměty? 

Knihovny současnosti 2016


