
Virtuální Středočeský kraj  
v databázích Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně 

PhDr. Eva Wróblewská 
Ing. Eva Recmanová 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 
Elektronické služby knihoven III  
Zlín, 12. – 13. 5. 2015 



Regionální databáze jsou součástí AKS – Advanced Rapid Library (ARL) 

 

 Katalog dokumentů 

 Databáze regionální literatury (knihy, články, seriály) 

 Databáze regionálních osobností, místopisu a památek 

 

 

Do roku 2014 – Image Server 
 

 Nelze vkládat zvukové, textové, multimediální dokumenty, pouze obrázky. 

 Není možné odlišit přístupová práva ke zveřejňovaným objektům. Některé dokumenty 
jsou na základě licenčních smluv přístupné pouze z počítačové sítě SVK nebo jsou 
přístupné pouze pro registrované čtenáře knihovny. Protože nemůžeme se současným 
programovým vybavením zajistit tyto licenční podmínky, licenčně vázané objekty 
nezveřejňujeme. 

 Zveřejňování obrázků je časově náročné, pracovník bibliografie obrázek připraví ke 
zveřejnění a uloží na server. Během noční automatické úlohy je obrázek zařazen 
k záznamu v databázi a indexován. Teprve od tohoto okamžiku je zveřejněn. 

 



Ukázka záznamu korporace s využitím Image Serveru 



Když něco děláme, tak nejlépe, jak dovedeme a výsledek musí 
odpovídat vynaložené práci. 

 

Systematicky zpracovávány regionální databáze  

Z toho vyplynula nutnost jejich kvalitní prezentace. 

 

ContentServer 

 

Projekt VISK3 v roce 2014 

Implemetace do ARL v červnu 2014, firma Cosmotron 

- Převedení obrázků do prostředí ContentServeru 

- 1. obrázek k záznamu =  úvodní (obálka) 

 

Typy zobrazení příloh: 

- Obálka = úvodní obrázek 

- Obsah = soubory pdf, txt, doc 

- Fotogalerie 

 

 

 

 

 



Záznam v prostředí ContentServeru 

 



Ukázka fotogalerie 



Propojení s katalogem 



http://ipac.svkkl.cz 

http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?field=AUI&term="%C5%A1vorc,+lud%C4%9Bk,+1941-"&search=Naj%C3%ADt&op=result&zf=&sort=&guide=


Správa příloh 

Uživatelé s administrátorským oprávněním (různé úrovně oprávnění) 

Správa přímo z webu po přihlášení: rychlejší, snadnější, mohu hned kontrolovat výsledek 

 

 

 

 



Počty stručně 
 

Obálky (úvodní obrázek) 1427 

Obrázky ve fotogalerii 908 

Obsahy (doc, pdf..) 13 



Co se nám líbí 

Fotogalerie:  
 více obrázků 
 snadné procházení 
 
Další formáty příloh: 
textové, zvukové, video 
 
Zveřejnění snadné, výsledek je vidět hned. 
Snadná správa, rozdělení práv k jednotlivým objektům (zápis, prohlížení) 

Je co zlepšovat 
 

Kde brát nové přílohy (fotografie, videa), autorská práva 
 
Zlepšení prezentace (na webu památka měsíce) 
 
Snadnější přístup z katalogu na webu  
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