
C E S T A  K  M O D E R N Í   
V I R T U Á L N Í  R E F E R E N Č N Í  S L U Ž B Ě  

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! 
aneb 



HISTORIE PTEJTE SE KNIHOVNY 

 motivací vzniku PSK bylo vytvořit jedno místo, na němž může 
veřejnost  klást knihovnám dotazy a zároveň identifikovat tuto 
službu ve všech knihovnách jednotným logem 
 

 PSK předcházela 24 hodinová akce „Meze bezmezných informací“ 
v rámci Března měsíce internetu 2002 

 od 11/2002 nabízela NK ČR na svých stránkách službu PSK 
 do 2/2004 definování pravidel PSK, dojednávání spolupráce s 

knihovnami, příprava technického zázemí, designu … 
 

 na www.ptejteseknihovny.cz byla 3/2004 spuštěna PSK 
 technická správa PSK v MZK (2004-2008), od 2008 v NK ČR 

 
 průzkum mezi knihovnami & anketa pro veřejnost (2013) 
 příprava a realizace projektu VISK 8/B „nového“ PSK (2014) 

http://www.ikaros.cz/meze-bezmeznych-informaci
http://www.ptejteseknihovny.cz/


CO NYNÍ NABÍZÍ PTEJTE SE KNIHOVNY? 

Několik cest pro položení dotazu: 
 formuláře pro  zadání dotazu podle oboru, regionu nebo konkrétní 

knihovně 
 mobilní aplikace PSK pro iOS a Android umožňují také položit dotaz 

podle oboru, regionu či konkrétní knihovně 
 konzultace v reálném čase prostřednictvím chatu PSK (po-čt 9:00-

16:00, pá 9:00 -12:00, zajišťují 4 knihovny) 
 

Další služby Ptejte se knihovny: 
 archiv Ptejte se knihovny (od 2004) 
 Dotaz týdne (od 2010) 
 Facebook Ptejte se knihovny (od 2010) 
 anketa Dotaz roku (od 2012) 
 služba „Víte, že …“ (od 2014) 
 komentování  a sdílení dotazů v archivu v rámci FB (od 2015) 

https://www.facebook.com/pages/Ptejte-se-knihovny/131249110231934
http://www.ptejteseknihovny.cz/ankety/dotaz-roku-2014


 

CO ZNAMENÁ ZAPOJIT SE DO PSK?  
 

• účast knihoven v PSK je dobrovolná 

• knihovny povinně garantují základní kategorie: 
• informace o vydaných dokumentech 

• informace o knihovně 

• regionální informace 

• podle vlastního uvážení mohou garantovat i oborové kategorie 
(Konspekt) 

• základní lhůta pro zpracování odpovědi na dotaz je 48 hodin  

• dotaz je možné předat jiné knihovně zapojené do PSK  

• knihovny by měly na svých stránkách umístit logo PSK 



 

PTEJTE SE KNIHOVNY V ČÍSLECH … 
 

 
 932 000 návštěvníků stránek www.ptejteseknihovny.cz v roce 

2014, stabilně patří mezi nejnavštěvovanější stránky NK ČR 
 

 průměrně je ročně přes formulář  zasláno téměř 3 500 dotazů  
 
 od roku 2004 zadáno prostřednictvím PSK 38 645 dotazů 

(11.4.2015) 
 

 archiv dotazů obsahuje více než 11 308 dotazů a odpovědí 
(11.4.2015) 
 

 88 aktivně zapojených českých knihoven (11.4.2015) 
 

http://www.ptejteseknihovny.cz/


PROČ PSK POTŘEBOVALO ZMĚNY? 

 infrastruktura a technické zázemí PSK vycházely stále z návrhu 
z roku 2008  

 ukládání do archivu PSK bylo pro knihovny nekomfortní 

 pomalejší odezvy webu PSK ovlivňovaly jak ukládání, tak 
vyhledávání v archivu 

 stávající design PSK již přestával vyhovovat 

 snaha více zviditelnit menší knihovny prostřednictvím Regionů 

 podněty ze strany knihoven ke změnám v PSK 

 limitované finanční prostředky NK ČR pro PSK 

možnost provázat PSK s Centrálním portálem knihoven (CPK) – 
v rámci Informační části portálu Knihovny.cz  + prohledávání 
archivu PSK v CPK  
 



PTEJTE SE KNIHOVNY – ROZVOJ SLUŽBY A 

PŘÍPRAVA NA PROPOJENÍ S CPK 

 Projekt 2. kola VISK8/B 
 Realizace: září – prosinec 2014 

 
 Dílčí cíle projektu: 

 Vytvoření nového modulu pro správu systému PSK  
(správa knihoven, správa dotazů, statistiky, regionální hledisko) 
 

 Vývoj modulu OAI-PMH pro zapojení archivu PSK do lokálního indexu CPK 
 

 Redesign webových stránek PSK, vytvoření designu propagačních 
materiálů  
(web, propagační materiály, regionální hledisko, propojení se sociálními sítěmi) 
 

 Vytvoření mobilní aplikace PSK pro platformu Android a aktualizace 
stávající mobilní aplikace pro iOS 

 
 Inspirace: Korejská NK (Ask a Librarian), systémy pro „issue tracking“  

http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/kostal.htm


CO ZNAMENAL PROJEKT PTEJTE SE KNIHOVNY? 

 rozvaha, co vše bychom chtěli v rámci projektu změnit, základní definice 
funkcí nového modulu pro správu PSK + finanční odhad (3-4/2014) 

 prezentace plánovaných změn vybraným knihovnám (4/2014) 
 příprava projektu do 2. kola VISK 8/B (5/2014)  
 … čekání na výsledky 2. kola VISK 8/B … 
 oznámení o schválení projektu (7/2014) 
 podrobné scénáře pro činnosti modul pro správu PSK (7-8/2014) 
 příprava požadavků na grafiku, konzultace s grafikem (8-10/2014) 
 testování nového modulu pro správu PSK (od 10/2014 do 1/2015) 
 úpravy systémového rozhraní XML API (11-12/2014) 
 vývoj aplikace pro Android a úprava aplikace pro iOS (12/2014) 
 vývoj modulu OAI-PMH (12/2014) 
 příprava podkladů pro školení (1-2/2015) 
 školení zapojených knihoven (2/2015) 
 migrace systému z testovacího na ostrý server, migrace dat (2/2015) 
 2. 3. 2015 spuštění nového Ptejte se knihovny 



 

MODUL PRO SPRÁVU PSK  

& NOVÉ WORKFLOW  

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY   



P T E J T E   S E  K N I H O V N Y  

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 2008-2/2015 





schéma  plánovaného 
modulu pro správu PSK 
(8/2014)  



MODUL PRO SPRÁVU PSK 

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY   



MODULU PRO SPRÁVU PSK:  

„SRDCE“ PTEJTE SE KNIHOVNY 

Cíl: nabídnout knihovnám jednoduché prostředí pro zodpovídání dotazů 
a jejich snadné zveřejňování v archivu PSK 
 
 každá zapojená knihovna má v modulu pro správu PSK své konto, zde 

zpracovává dotazy, může vložit nový dotaz, publikuje do archivu, 
sleduje statistiky, aktualizuje informace o sobě, deaktivuje se v PSK 
 

 Do modulu pro správu PSK vstupují dotazy zadané prostřednictvím 
webových formulářů a mobilních aplikací + vnitřním formulářem 

 
 při vstupu dotazu do modulu pro správu PSK: 

 tazateli je odesláno potvrzení o přijetí dotazu (e-mail) 
 dotazu je přiděleno unikátní identifikační číslo 
 začíná se počítat lhůta 48 hodin pro odpověď 
 dotaz se knihovně zobrazí v jejím kontě v Nevyřízených dotazech 
 knihovně je odeslána zpráva o novém dotazu (e-mail) 

 
 dotaz je možné v modulu pro správu PSK vyřídit několika způsoby 

 
 „hlídací pes“ sleduje dodržování lhůt, zasílá upomínky 





konto zapojené knihovny 

Pouze NK ČR má ve 
svém kontě tlačítko 

pro zobrazení 
přehledu dotazů 
(nevyřízených i 
vyřízených) všech 
knihoven 



Přehled všech vyřízených 
dotazů v PSK  
(přístupný pouze  
 pro NK ČR) 



JAK PRACOVAT S DOTAZEM 

V MODULU PRO SPRÁVU PSK 

Každý dotaz v části Nevyřízené dotazy je možné vyřídit několika způsoby: 
 

Odpovědět a zaslat e-mailem - k dotazu je v modulu pro správu PSK 
přidána odpověď, ta je zaslána uživateli na jeho e-mail 

Odpovědět a uložit - k dotazu je v modulu pro správu PSK přidána 
odpověď, ta není uživateli zasílána (varianta pro případ, že knihovna je 
s uživatelem již v kontaktu a odpověď mu již zaslala e-mailem) 

Prodloužení lhůty - prodloužení lhůty pro zodpovězení dotazu o  
2 pracovní dny (pouze 1x) včetně zaslání e-mailu tazateli 

Přeposlat jiné knihovně - v rámci PSK za předem definovaných 
pravidel 

Odstranit - pouze v případě, že „dotaz není dotazem“ – jde o 
nesmyslný text, dotaz bez otázky, stejný dotaz zaslaný dvakrát  … 



detail nevyřízeného dotazu 





 
 
Tazateli je odesílán e-mail. Jeho 
obsah je předpřipravený, ale je 
možné ho upravit podle aktuální  
potřeby.  
 
Lhůta pro zpracování se 
prodlužuje o další dva pracovní 
dny. 
 
Každému dotazu je možné lhůtu 
prodloužit pouze jednou. 
 
 
 
 
 



Dotaz přeposílán v den jeho přijetí , 
který je předáván poprvé, je možné 
předat knihovně ze stejného regionu 
nebo  garantující stejný obor či volně 
kterékoliv vhodné knihovně ze všech 

zúčastněných. 
  
  
  
  
  
 
 Dotazy předávaný až druhý den po 
obdržení a později a dotazy, které již 
byly přeposílány, je možné předat 
pouze Národní knihovně ČR.  

  
  
 



SNAZŠÍ BUDOVÁNÍ  

VEŘEJNÉHO ARCHIVU 

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY  



Cíl: „jedním“ kliknutím publikovat zodpovězený dotaz v archivu PSK 
 
 dotazy, které knihovna sama zodpověděla nebo předala jiné knihovně, 

zůstávají v modulu pro správu PSK a přesouvají se do části Vyřízené dotazy 
 

 každý vyřízený dotaz je možné „otevřít“ a vidět veškeré detaily, které 
souvisejí s jeho vyřízením 
 

 každá knihovna má přístup k dotazům, které sama vyřídila (tj. zodpověděla 
nebo předala jiné knihovně), NK ČR má možnost zobrazení přehledu za 
všechny knihovny 
 

 dotaz je možné do archivu  
publikovat bezprostředně po odeslání odpovědi 
 

 dotazy lze z archivu jednoduše „stáhnout“ a později opět zveřejnit 

VYŘÍZENÉ DOTAZY V MODULU PRO SPRÁVU PSK 





KOMENTÁŘE A FACEBOOK 

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY   



 od spuštění nové verze PSK je možné komentovat dotazy v archivu  

 komentář je možné zadat anonymně nebo uvést e-mail 

 komentáře jsou moderované, správcem je NK ČR 

 zveřejňovány jsou komentáře, které: 

doplňují nebo zpřesňují informaci uvedenou v archivu 

obsahují nový dotaz, který v naprosté většině případů souvisí s 
komentovanou odpovědí v archivu 

 nezveřejňujeme: 

vulgární, hrubé či z jiného důvodu nepublikovatelné komentáře 

komentáře, které věcně s komentovaným dotazem nesouvisejí 

 

 

ARCHIV PSK & KOMENTOVÁNÍ A FACEBOOK 





http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/komentare 



STATISTIKY 

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY   



STATISTIKY PTEJTE SE KNIHOVNY 

 každá knihovna má ve svém kontě dostupné vlastní statistiky týkající se 
její práce s dotazy 

 kromě informace o počtu přijatých a vyřízených dotazů celkem si může 
zobrazit i statistiky podle jednotlivých kategorií 

 
Pro lepší představu jsou statistiky dělené do „stromové“ struktury 

 
Přijaté dotazy – celkem 150  
 125 …… přijatých prostřednictvím formuláře 
 20  ……. zadáno ručně do administrace 
 5 ………. předaných od jiné knihovny 
 

Vyřízené dotazy – celkem 150 
 130 …… zodpovězeno a uloženo v archivu  
 15 …….. zodpovězeno a neuloženo v archivu 
 5  ……… předáno jiné knihovně 
+ počet dotazů vyřízených v prodlení (pouze informativní číslo) 



Přijaté dotazy 401 

Prostřednictvím formuláře 359 

Vložené ručně 42 

Předané z jiné knihovny 9 

Přes mobilní aplikace 8 

Vyřízené dotazy 393 

Zveřejněné v archivu 151 

Nezveřejněné v archivu 242 

Předané jiné knihovně 13 

Vyřízené v prodlení 22 

STATISTIKY PTEJTE SE KNIHOVNY  

2. 3. 2015 – 14. 4. 2015 

Informace o knihovně 141 

Jazyk, lingvistika, literatura 67 

Info o vydaných dokumentech 37 

Knihovnictví … 35 

Historie 35 



MOBILNÍ APLIKACE 

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY   



iOS 7.0 a vyšší 

Android 4.0 a vyšší 

 aplikace jsou volně ke 
stažení 

 
 v archivu PSK je možné 

plnotextově hledat 
nebo ho procházet  
podle různých kritérií 
 

 dotaz je možné zadat 
podle oboru nebo 
regionu 

www.ptejteseknihovny.cz/   
mobilni-aplikace 



NOVÝ VZHLED  

(R)EVOLUCE V PTEJTE  SE  KNIHOVNY   



11/2002 

3/2004 – 7/2008  

8/2008 – 2/2015 







REVOLUCE NEBO EVOLUCE? 

PTEJTE  SE  KN IHOVNY  



CO ZNAMENAJÍ ZMĚNY V PSK? 

 dle NK ČR byly změny nezbytné proto, aby se PSK mohlo dále rozvíjet  
> evoluce 

 nový modul pro správu PSK „nutí“ všechny zapojené knihovny, aby do 
určité míry změnily dosavadní způsob práce s PSK  
> revoluce, ale snad bez vzpoury  
 

 NK ČR staví nově získaný přehled nad fungování PSK do nezvyklé situace: 
 kdy je potřeba/vhodné kontaktovat knihovnu, která je ve zpoždění s odpovědí na dotaz? 
 jak postupovat v případě, že tazatel zadal stejný dotaz více knihovnám? 
 jak a zda reagovat na nevhodné komentáře 

 

Je PSK už definitivně „hotové“? 
 aktuálním úkolem je odladit nahlášené chyby a integrovat do PSK funkce, 

které nebyly součástí projektu a knihovny je postrádají 
 
 

 



T Ý M   P T E J T E  S E  K N I H O V N Y  ( P S K @ N K P . C Z )  

DĚKUJEME ZA POZORNOST 


