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4 témata = 4 pracovní skupiny 

1. Obecná kritéria výběru knihovního softwaru 
 

2. Přípravné kroky před přechodem na nový knihovní software 
 

3. Harmonogram přípravy a realizace přechodu na nový knihovní 
software 
 

4. Příprava  žádosti o dotaci na změnu knihovního softwaru v 
programu VISK 3 

 
 
 
 

• Co považujete za důležité? 

• S čím si nevíte rady / potřebujete pomoci? 

• Jaké jsou Vaše aktuální nebo dřívější zkušenosti v dané oblasti (příklady dobré praxe, 
na co si dát pozor, co byste byli udělali jinak, kdybyste byli  věděli, co víte teď)? 

 
 



Obecná kritéria výběru knihovního softwaru  

• Jaká jsou kritéria pro rozhodování, zda 
nadále využívat stávající software (či jeho 
nástupce) nebo zvolit jiný (pro?, proti? 
proč?)? 

• Co je třeba vzít při výběru nového 
knihovního softwaru v úvahu 

• Praktické zkušenosti se získáváním 
informací o softwarech (kde, jakým 
způsobem, na co se zaměřit, na co si dát 
pozor 

• Jake jsou vhodné typy provozu 
softwaru/typu katalogu pro různé typy 
knihoven v různých situacích (komerční 
software, svobodný software, software jako 
služba nebo vlastní správa, samostatný 
katalog, spolupráce s dalšími knihovnami 
apod) 

• Příprava výběrového řízení (poptávkový 
dokument, hodnotící kritéria…) 



Přípravné kroky před přechodem na nový knihovní 
software 

• Jak připravit: 
– Knihovní fond 
– Knihovní data 
– Knihovní procesy 

a  pracovní postupy 
– Lide (uživatelé, personál 

knihovny, pracovníci IT 
podpory,  zřizovatel…) 

• Školení 
• Testování 
• Nastavení systému 

 



Harmonogram přípravy a realizace přechodu 
na nový knihovní software 

• Jak dlouho dopředu je 
nutné začít připravovat 
přechod na nový software  

• Jednotlivé fáze přípravy a 
realizace přechodu a 
potřebný čas 

• Doporučená návaznost 
jednotlivých fází a kroků 

• Způsoby přechodu na 
nový software  (“den D”) 

• Potenciální rizika a krizové 
scénáře 
 



Příprava  žádosti o dotaci na změnu knihovního 
softwaru v programu VISK 3 

• Kalkulace ceny (na co se nesmí 
zapomenout při tvorbě rozpočtu 
- nejen pořízení softwaru)  

• Tipy, jak využít projekt ke 
skutečnému zkvalitnění služeb 
knihovny a jak sepsat žádost, 
aby projekt byl inovativní (nejen 
obnova zastaralého “železa”) 

• Získávání potřebných podkladů 
a dokumentů - jak na to 

• Na co si dát při přípravě 
projektu pozor 

• Příklady Vašich 
úspěšných/neúspěšných 
projektů 
 



Příručka: Výběr SKS 

 

• Bude k dispozici nejpozději na podzim 2019 

• Webová verze 

• Knihovny současnosti 



Priority VISK 3 

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBEN A DÍLEN 
V KNIHOVNÁCH  

• Vybavení tvůrčích dílen a laboratoří 
informačními technologiemi (hardware, 
elektronika, software).  

• Žádost o podporu technického vybavení musí 
popsat ucelený koncept tvůrčí dílny včetně 
personálního zajištění. 
 



Novela legislativy elektronického povinného 
výtisku (e-depozit) 

NOVELA 3 ZÁKONŮ 
• Knihovní zákon 
• Tiskový zákon 
• Zákon o neperiodických publikací 
HLAVNÍ TÉMATA 
• E-depozit – archivace českého webu (Webarchiv) 
• E-depozit periodik a monografií 
• Zpřístupnění – NK ČR + Krajské knihovny 

– Na místě samém – pouze číst 
– Digitální kopie - NE 
– Tisk  ?????? 



Děkuji za pozornost 


