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Tradice spolupráce

 spolupracujeme dlouho a rádi (spolupráce v jiných krajích není pravidlem, velmi si toho vážíme)

 spolupracujeme bez rozdílu zřizovatele

 metodická podpora z KFBZ

 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

 Hvězdárna Valašské Meziříčí

 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

 Muzeum Kroměřížska

 Muzeum Regionu Valašsko

 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 Muzeum Bojkovska

 a další….



Nový rozměr spolupráce

Společný knihovní systém

 rozhodnutí vzešlo: knihovníci paměťových institucí

 účastníci projektu: knihovny PO zřizované 
Zlínským krajem

 typ licence: nákup multilicence, server krajského 
úřadu

 způsob financování: z rozpočtu Slováckého muzea 
– zřizovatel navýšil rozpočet organizace

 způsob získání: nejdříve poptávka, po podání VISKu
otevřené VŘ

 způsob pořízení: grant – VISK3 = žadatelem 
Slovácké muzeum, jako držitel multilicence

 právní ošetření: mezi SM a Tritiem smlouva o dílo + 
smlouva o spolupráci mezi KÚ, Tritiem a PO

 poplatky: mezi PO ani ZK nejsou účtovány žádné 
poplatky

 přechod z Clavia, Kohy, BookCAt2000 v roce 2020



Společný knihovní systém

TRITIUS

Pracovní prostředí – vlastní data

 Akvizice

 Díla

 Autority

 Svazky

 Výpůjčky

 Vyhledávání

 MVS

 Revize

 z toho sdílené prostředí

 Díla (tituly dokumentů)

 Autority



Pracovní prostředí - moduly



Oblast spolupráce
Sdílená katalogizace



Sdílená katalogizace

Pravidla

zúčastněné knihovny se dohodly na 
pravidlech katalogizace 
a sdílení bibliografických záznamů:

 záznam, ke kterému se bude knihovna připisovat 
(přidávat svazek), nesmí být měněn na jiný –
musí zůstat původní záznam včetně vydání, 
vročení apod.

 záznam může přebírající knihovna pouze 
opravovat či doplňovat o klíčová slova, 
předmětová hesla, poznámky apod.

 je žádoucí opravovat chyby ve jmenném popisu, 
je však nutná pečlivá kontrola vydání - musí jít o 
stejné vydání

 klíčové řetězce budou knihovny rozepisovat na 
jednotlivá předmětová hesla, případně klíčová 
slova



Výsledky spolupráce https://knihovny.zlkraj.cz/

V současnosti obsahuje 164 191 titulů a 169 162 svazků.



Společný knihovní systém
očekávání:

 sdílení finančních prostředků = úspora pro 
zřizovatele

 centralizovaný servis

 technologická inovace 

 uživatelská dostupnost díky webové aplikaci

 vytvoření souborného katalogu – cílená 
kooperace v rámci MVS

realita:

 splněna základní očekávání 

+

 zefektivnění práce knihovníků – omezení duplicitní 
činnosti

 sklízení SK CŘ

 sdílení informací o nabízených službách –
uspokojení informačních potřeb uživatelů

 profesní sdílení informací (rady kolegů se nedají 
vyvážit čtením nápověd:)

 optimalizace nákupu nového fondu kooperujících 
knihoven

 sdílené Autority (Autority: osobní jména, 
korporace, předmětová hesla apod. a také 
slovníky: nakladatele, edice, klíč. slova  apod.).



Sdílené Autority



Bilancování po společném roce
 každá z knihoven řešila problémy vzniklé převodem dat

 zúčastněné knihovny mají možnost své požadavky na úpravy a opravy hlásit do HelpDesku

 hlásíme i společné požadavky – mnohé jsou vyslyšeny. Některé opakujeme a stále věříme, že v 
jednotě je síla

 do listopadu bylo podáno 77 žádostí, z toho 70 bylo vyřízeno

 uživatelé (kolegové a badatelé) si hůře zvykali na webový katalog, ALE kladně hodnotí tiskové 
výstupy 

 uživatelé (knihovníci) kladně hodnotí výpůjční protokol, částečně MVS. Déle jsme se seznamovali s 
katalogizací, stále ladíme tiskové výstupy (seznamy)



Plány do dalších let
 zkvalitňování bibliografických záznamů

 odladění duplicit bibliografických záznamů

 sjednocení Autorit

Děkuji za pozornost.
Iveta Mátlová


