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Jak velkou oblast 
spravujeme 

● mapa kraje 

● výseč našeho regionu 

● 193 obsluhovaných knihoven z 

toho 165 neprofesionálních 

● automatizovaný provoz v 

neprofesionálních knihovnách 
splňuje pouze 18% knihoven 
 



Knihovní systémy v 
obecních knihovnách 

● Koha:             15 knihoven 

● Clavius:        10 knihoven 
● Tritius:            2  knihovny 

● Verbis:            3  knihovny 
 

V roce 2016 bylo pouze 9% knihoven s 

automatizovaným provozem (mínus Koha) 



V roce 2016 vybrán knihovní systém s 
přístupným zdrojovým kódem Koha 

● instalace byla zakoupena za necelých 30 tisíc  

● financováno z dotačního titulu VISK 3, název projektu: Koha pod jednou střechou v knihovnách 

kladenského regionu 

● program upřednostněn pro absenci budoucích nákladů na aktualizace 

● datové úložiště Cesnet financuje SVK Kladno 

● Správce systému financuje SVK Kladno 



Může jeden program používat více knihoven 
současně? 

● https://koha-intra.kkckl.cz je adresa společná pro všechny zapojené knihovny 

● každá knihovna má své uživatelské jméno  a heslo 

● každá knihovna má svou vlastní adresu, kde nabízí svým čtenářům on-line katalog 

● katalog knih je pro všechny knihovny společný, největší část představuje výměnný fond knih 

regionu Kladno 

● každý knihovník  má přístup pouze ke čtenářům své knihovny, Koha dodržuje předpisy GDPR 
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● aktualizace knihovního fondu, vyřadit všechny zastaralé, špinavé a duplicitní knihy  

● sjednat pomocnou sílu na katalogizaci kmenového fondu: 100 knih = 8 hod.,                    

3000 ks. knihovní fond = 1 měsíc práce.  

● katalogizovat lze současně na více počítačích najednou, KKC půjčuje čtecí zařízení pro 

jednorázové katalogizování ve více pracovnících 

● vybavení knihovny větším výměnným souborem knih, který není potřeba zpracovávat 

● postupná katalogizace - v obcích se více půjčuje výměnný soubor knih, případná výpůjčka 

kmenového fondu se katalogizuje v provozních hodinách 

 

Katalogizace kmenového fondu 
jednotlivých knihoven: problém číslo 1 





Školení knihovníků pro práci s Kohou 
jsem rozdělila na dvě etapy Katalogizaci a Výpůjční protokol 

Katalogizace: knihovníci nekatalogizují, záznamy stahují pomocí Z 39.50/SRU 

●  vyvarovat se vytváření duplicitních záznamů, fulltextové vyhledávání v katalogu 

● automatické generování přírůstkového čísla, nebo zapsání starého je vyřešeno prefixem 

přírůstkového čísla a lomítkem 

● zadáním nejvyššího čísla za lomítko určíme automatické generování nového přírůstku 

Výpůjční protokol: 

● stručný návod, krátká videa na webu 

● jak zapsat čtenáře 

● výpůjční protokol 

● vytvoření rezervace 





Katalogizace MVS jednotek 

● dokument katalogizujeme jako knihy, ale vybíráme šablonu pro MVS  

● čtenáři vytvoříme rezervaci a propojíme s vytvořeným záznamem 

● Co zadávat do pole čárový kód? 

● Jakmile MVS dorazí do knihovny načteme ISBN na návrat a systém nás upozorní na splněnou 

rezervaci, odešle čtenáři upozornění na e-mail  



Administrace 

● každá knihovna má jiné kategorie čtenářů, jiné poplatky zprodlení, jiné registrační poplatky 

● bylo důležité rozlišit tyto kategorie kódem knihovny 

 





Výměnné soubory 

● rozvozy 2 x týdně, jeden rozvoz je průměrně 5 knihoven 

● soubor pro knihovnu čítá 200 ks knih 

● knihy se při vracení rovnou načítají do nového souboru pro jinou knihovnu - nenačítají se na návrat, 

tento postup byl praxí při používání systému ARL 

● při používání dvou programů současně ARl a Koha, narostla práce o načítání na návrat těch knih, z 

kterých jsme chtěli vytvořit soubor knih pro knihovnu,  která používá Kohu a opačně 

● ke konci roku 2018 jsme se rozhodli spravovat výměnné soubory v systému Koha 



Přesun dat výměnných souborů z ARL do Kohy 

● přesun dat výměnných souborů byl plánován na pravidelnou přestávku v cirkulaci výměnných 

fondů, která je vždy ke konci roku 

● správce systému Koha měl za úkol zadat všech 164 knihoven regionu do programu 

● těmto knihovnám byly přiděleny výměnné soubory - data jsme převedli z programu ARL 

● Koha byla upravena našim požadavkům nenačítat knihy na návrat, pokud načtu knihu do nového 

výměnného souboru, rovnou se odečte z konta starého výměnného souboru 

● Koha byla upravena pro automatické dokončování přesunů výměnných souborů 

● Vytvořen nástroj pro vracení knih, které nechceme použít do výměnných souborů, pro velké 

množství výměnných souborů byl tento proces pomalý. 





Import dat z ARL do Kohy 

● nové knihy zpracováváme v systému ARL, který používá SVK Kladno 

● V Koha byl vytvořen nástroj, který výstup z ARL upraví  

● nové knihy importujeme pomocí programu na odstraňování duplicitních záznamů. Program 

pracuje s ISBN, pokud najde takový záznam přidá pouze jednotku 



Nástroj pro 

zpracovávání 
dat z jiných 

knihovních 
systémů 





Plány do budoucna 

● spravovat výměnný fond pro profesionální knihovny v Koha: nahrát 4 tisíce svazků profi fondu, 

založit 50 knihoven, které tuto službu využívají, vytvořit návod pro tyto uživatele 

● připojit alespoň 50 knihoven 

● statistický výkaz KULT, zde se potýkáme s kódem sbírky 



Závěr 
● Na začátku byla pouze myšlenka mít knihovní program pro malé knihovny, které mají malý nebo 

žádný rozpočet na knihovnu. 

● Bylo vybráno 10 knihoven, které byly ochotny účastnit se zkušebního provozu a společnou silou 

odstraňovat nedostatky 

● Přínosem pro práci s výměnnými soubory je označování knih, které již byly na knihovně 

bezprostředně po načtení jednotky. 

● Je důležité mít smluvně ošetřený vztah se správcem systému, jak rychle budou řešeny naše 

požadavky. 

Děkuji za pozornost 


