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Proč vznikl portál knihovny.cz?

Chyběl  jednoduchý nástroj pro čtenáře, který 
by z jednoho místa zprostředkoval všechny 

zdroje a služby knihoven 24/7



A co je zač?

Portál, který umožní uživatelům získat přehled 
o dokumentech, zdrojích a službách všech knihoven, 
které se do něj zapojí ... 

… a k těmto zdrojům a službám dokáže 
zprostředkovat přístup.



Podobné portály v zahraničí

• Celé řešení je open-source, částečně využíváme 
zdrojové kódy a inspiraci z finského projektu Finna.fi

• Dalšími obdobnými systémy jsou švýcarský Swissbib.ch 
dánský Bibliotek.dk nebo nizozemský Bibliotheek.nl

• Velmi zajímavý je i australský Trove.nla.gov.au



Inspirace ze zahraničí













Jak je portál řízen?



Milníky ve vývoji portálu

• První impuls 2010 - Příprava Koncepce rozvoje 
knihoven na léta 2011-2015

• Důraz na podporu silných centrálních služeb
• 2012 - 2014 několik verzí projektového záměru, 
oslovováni potenciální dodavatelé

• 2014 - rozhodnutí o vývoji v MZK
• 2015 - UX analýzy, průzkumy, pilotní verze portálu, 
smlouva o vzniku portálu

• 2016 - ostré spuštění
• 2017 - integrace centrálního indexu, příprava na 
zapojení služeb MVS (vyvíjí NTK)



Vývoj portálu

● Klíčové bylo rozhodnutí vytvořit open-source 
řešení, zajišťující dlouhodobou udržitelnost 
(nezávislost na licenční politice dodavatelů)

● Východiskem jsou požadavky připravené 
původně pro externího dodavatele

● Vývoj portálu probíhá v Moravské zemské 
knihovně v Brně od 2015

 



Proč?

● Neexistoval hotový systém, který by uměl všechny 
potřebné funkce

● Levnější řešení, využití již některých hotových částí 
(VuFind, Solr apod.)

● Řešení není limitováno počtem zapojených 
knihoven (není potřeba kupovat licence)

● Možnost spolupráce se zahraničními institucemi 
řešícími stejný úkol s pomocí stejných nebo 
podobných nástrojů



Jak to celé technicky funguje?



Rozhraní pro správu

Piwik
Statistiky
piwik .org

VuFind
vufind.org

Solr
metadatový index  a 
vyhledávácí nástroj

lucene.apache.org/solr

Správce zdrojů
sklízení, obohacování, 

deduplikace

Externí centrální index
připravuje se

ObalkyKnih.cz
obálky, obsahy, komentáře, 
hodnocení,...

Metadata
Marc21, Dublin Core, ...

Báze národních 
autorit

Ověření identit (autentizace)
EduID.cz

Služby knihovny
Dostupnost, objednávky, 
rezervace, stav konta,...

Aleph API nebo NCIP, VPK,...

Správci

Uživatelé

Plné texty
Alto, txt, pdf, ...

Knihovny

MVS
připravuje se



Služby portálu



Nabízí

• prohledávání fondů desítek českých 
knihoven současně

• zprostředkuje služby knihoven
• tradiční (objednávky, rezervace, 

prodlužování)
• elektronické (zprostředkování plného 

textu v mezích zákona)



Které knihovny už jsou zapojené?



Jaké další zdroje v portálu najdete?



Jaké druhy dokumentů portál obsahuje?



Knihovny pod jednou střechou

• jeden portál
• desítky knihoven různého typu, velikosti a 

šíře poskytovaných služeb
• Jak to může fungovat?

• zavedení standardů (NCIP, OAI)
• kompromis, sjednocení chování, unifikace 

ve smyslu jednoho uživatelského rozhraní
• zachování stejné míry poskytovaných 

služeb jako ve vlastním OPACu každé 
knihovny



Klíčové změny od spuštění

Mimo přidávání dalších zdrojů:
• vylepšení deduplikace,
• vylepšení relevance, 
• úpravy v hledání, 
• vylepšepšení zobrazování výsledků dotazů
• a další úpravy dle zpětné vazby od uživatelů.



Jaké problémy a potřeby portál řeší z pohledu 
knihovny?

• Chci s minimálními náklady čtenářům 
poskytnout snadný přístup k většímu 
množství zdrojů

• Chci zviditelnit služby své knihovny, zvýšit 
jejich využití a získat nové uživatele

• Chci zdroje knihovny využívat efektivně a k 
většímu veřejnému prospěchu



Výhody

Kdy bude portál pro čtenáře užitečný?
• Pokud něco hledali v lokálním katalogu a nenašli
• Používají rádi elektronické zdroje
• Hledají často v článcích nebo v jiných databázích
• Navštěvují více knihoven
• Chtějí o knihovnách zjistit nějakou informaci
• Chtějí se inspirovat ...



Rizika

• uživatel se může v tom množství dat snadno 
ztratit, pokud se nenaučí správně hledat a 
používat filtrování výsledků dotazů

• nejednotná terminologie mezi knihovnami
• chybějící specifika vlastních katalogů knihoven
• každý nenabízí všechny služby
• odchylky v detailech mezi knihovnami (např. 

vypršení platnosti průkazky)



Plánované rozšíření - Centrální index

• zapojení centrálního indexu
• zprovoznění ve 2. pol. 2017
• zatím v testovacím režimu
• portál nebude míchat výsledky vyhledávání v 

lokálním a centrálním indexu



MVS - implementace služby Získej

• Službu doručování dokumentů Získej vyvíjí a 
bude provozovat NTK, předpokládané 
dokončení letos

• Implementace na Knihovny.cz 
prostřednictvím API bude možná až po 
dokončení

• Bude funkční i samostatně
• Řada knihoven si Knihovny.cz představuje 

především jako nástroj pro MVS 



Sémantické technologie a strojové učení

• NAKI projekt ve spolupráci s VUT (2016-2020)
• Automatické hledání sémanticky blízkých slov a víceslovných 

výrazů pro přiřazování věcných popisů
• Vyhledávání pojmenovaných entit a provazování s databází 

národních autorit
• Shlukování záznamů a doporučování zdrojů na základě 

sémantické podobnosti
• Extrakce informací z textu a doplňování metadat na základě 

analýzy plnotextové podoby
• Sémantická podpora vytváření dotazů a zpracování zpětné 

vazby



Sémantické technologie a strojové učení

• Automatický klasifikátor - hlavní výsledek 2016
• doplnění katalogizačních záznamů o tematické 

zatřídění
• využití metod strojového učení
• předmětové třídění / tematická příslušnost
• úlohy pro klasifikaci:

• dělení na naučnou a uměleckou literaturu
• třídění dle Konspektu





Ukázky - Inspirace



Ukázky - plný záznam



Ukázky - Notifikace



Ukázky - Výpůjčky



Ukázky - Adresář



Děkujeme za pozornost!

Otázky, náměty? 

Příspěvek vznikl za finanční podpory MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní kulturní identity (NAKI II) projektu DG16P02R006.


