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Rychlé seznámení s portálem
Portál Knihovny.cz umožňuje přístup ke službám, fondům a informacím o českých
knihovnách na jednom místě - komukoli, odkudkoli a kdykoli. Portál je unikátní knihovní služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR fondy z českých
knihoven na jednom místě, ke snadnému a rychlému vypůjčení, stažení či jinému
způsobu užití (v případě elektronických informačních zdrojů). Jedná se o dlouhodobý společný projekt knihoven ČR, který vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na
léta 2011 – 2015 a který je důležitou součástí nové koncepce pro léta 2017 – 2020.

1. Knihovny.cz v současnosti
Od října 2016 je portál spuštěn v ostré verzi. Po několika letech návrhů a vývoje portálu je nyní dostupný katalog, do nějž jsou zapojené zakládající a nově
přistupující knihovny, a jsou v něm také zahrnuta data ze Souborného katalogu
ČR a�������������������������������������������������������������������������
dalších zdrojů. Kromě vlastních zdrojů zapojených knihoven jsou do portálu postupně integrovány i externí zdroje. Dále je zde dostupný přehled všech
knihoven v ČR včetně základních informací o knihovnách, které jsou čerpány
z Adresáře knihoven NK ČR.
U�����������������������������������������������������������������������������
živatelům také slouží��������������������������������������������������������
inspirační část a různé funkce pro uživatele (uživatelský účet, ukládání oblíbených titulů, export záznamů, generování citací apod.).
Rozhraní portálu je optimalizované pro běžné uživatele, umožňuje přihlášení
a propojení účtů z více knihoven a jejich paralelní využití). Portál ovšem nemá
vlastní uživatele, fakticky agreguje uživatele jiných knihoven.
V dalších etapách vývoje portálu je počítáno s rozšiřováním nabídky služeb pro
uživatele, zejména v oblasti doručování dokumentů (MVS, EDS aj.) a zp�������
řístupnění elektronických zdrojů. Výhledově jsou v plánu také informace o akcích
pořádaných knihovnami pro veřejnost.

2. Dosavadní vývoj portálu
Portál Knihovny.cz vznikl s cílem překonat dosavadní překážky pro využívání
zdrojů knihoven v ČR, jako například roztříštěnost katalogů a informačních
zdrojů, malá viditelnost fondů a služeb knihoven, nutnost dojíždění do mnohdy
vzdálených knihoven. Portál má uživatelům zásadně usnadnit přístup k dokumentům, zdrojům a službám knihoven, které jsou do něj zapojeny. Zároveň má
sloužit jako nástroj pro efektivní využití zdrojů a zviditelnění nabídky knihovny
směrem k veřejnosti. Vývoj portálu Knihovny.cz se inspiroval i v zahraniční –
obdobné portály jsou dostupné ve Finsku (finna.fi), Nizozemí (bibliotheek.nl),
Švýcarsku (swissbib.ch) či Dánsku (bibliotek.dk).
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Vývoj portálu začal v roce 2010 v souvislosti s formulací vizí a cílů pro Koncepci rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015. V dalších letech byl formulován
projektový záměr, prováděny analýzy a byli také osloveni dodavatelé možného
technického řešení. V roce 2014 bylo rozhodnuto o vývoji portálu vlastními silami v Moravské zemské knihovně a nikoli formou řešení zakázky na klíč od externího dodavatele. Zvolené řešení je navíc formou open source, mj. částečně
využívá zdrojových kódů obdobného finského portálu finna.fi, a zároveň není
port�������������������������������������������������������������������������
á������������������������������������������������������������������������
l limitován počtem zapojených knihoven (a nutností nákupu dalších licencí od dodavatele). V roce 2015 již fungovala pilotní verze portálu a vyvíjelo se
grafické a uživatelské rozhraní. V roce 2016 probíhala intenzivní práce na sklízení záznamů z knihoven, optimalizaci deduplikace záznamů, propojení s adresářem knihoven a externími službami, které portál využívá (např. obalkyknih.cz,
citacePRO), tak aby mohl být v říjnu 2016 portál spuštěn.

3. Zabezpečení portálu
Bezpečnost dat je na portálu průběžně řešena. Velmi zjednodušeně řečeno,
portál neshromažďuje údaje o uživatelích, jejich výpůjčkách či finančních
transakcích s knihovnou. Pro přihlášení ověřuje identitu uživatele prostřednictvím knihovního systému knihovny, jejímž uživatelským účtem se uživatel
hlásí. Pro zajištění bezpečnosti přihlašování apod. je rozhodující také zabezpečení knihovního systému a přihlašování na straně zapojených knihoven.
Komunikace s portálem od fáze přihlášení probíhá na zabezpečeném protokolu https.

4. Zapojené zdroje
Kromě vlastních zdrojů zapojených knihoven jsou do lokálního indexu portálu
postupně integrovány domácí zdroje vzniklé kooperací knihoven i externí zdroje.
Souborný katalog ČR- souborný elektronický katalog, který soustřeďuje ve své
bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy
z konferencí apod.). Informuje o existenci dokumentu a přináší údaje o tom,
které knihovny dokument vlastní, ale na rozdíl od portálu Knihovny.cz nezobrazuje aktuální informace o dostupnosti dokumentu a neumožňuje dokument
objednat ani rezervovat.
Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících ANL - souborná databáze výběrově zpracovaných článku, které jsou obsaženy v novinách, časopisech, ročenkách, sbornících, ... Některé záznamy obsahují odkaz na e-verzi.
4

Open Library - internetová databáze knih, u záznamů v portálu Knihovny.cz poskytuje po registraci možnost výpůjčky e-verze dokumentu.
Manuscriptorium - volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.
Bibliographia medica Čechoslovaca - národní registrující bibliografie, která
v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky (do r. 1996 i na
Slovensku) a práce českých autorů vydané v zahraničí.
Normy (ČSN) - obsahují platné i neplatné normy, které byly elektronicky zpracovány. Plné texty jsou přístupné po registraci a zaplacení poplatků podle ceníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Patenty - Databáze patentů a užitných vzorů, obsahuje přihlášky vynálezů přihlášených od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na
území ČR a zapsané užitné vzory. Plné texty jsou volně dostupné. Zapojení do
portálu je nyní ve fázi příprav.
Zákony pro lidi - předpisy Sbírky zákonů České republiky v aktuálních zněních.
Osobnosti regionu - přístupňuje infromace o osobnostech z různých regionů.
Záznamy jsou obohacovány o vzájemné vazby, fotografie a odkazy na další
rozšiřující informace.
V portálu již je dostupná ANL. S Anopressem a Newton Media Search probíhají jednání o možnosti a podmínkách poskytnutí metadat z těchto zdrojů
a o možnosti využití plných textů.
Vyhledávat na portálu lze samozřejmě v celé řadě zdrojů, jejichž seznam se postupem času rozšiřuje, momentálně chystáme zapojení oborových a regionálních bibliografií. Zdroje pro zapojení do portálu jsou vybírány podle řady parametrů (přístupnost, licenční podmínky, technické možnosti sklízení, zastoupení
v zapojených knihovnách i jiných projektech, např. oborových branách, apod.).
Agregování více zdrojů na jednom místě umožňuje z jednoho místa přistupovat k řadě textů prostřednictvím zapojených knihoven. K plnému textu ve
vzdálených databázích uživatel přistupuje po přihlášení ke svému účtu v dané
knihovně s přístupem - výhodou portálu je možnost mít vše na jednom místě prostřednictvím portálu lze po spárování a registraci v knihovnách přistupovat
jedním účtem do různých knihoven. Záznamy jsou obohacovány o další obsah
(webové odkazy, naskenované obsahy a obálky, komentáře uživatelů apod.).
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V roce 2017 bude zakoupen pro portál Knihovny.cz Centrální index, čímž dojde
k významnému obohacení nabídky zahraničních zdrojů z předplatných zúčastněných knihoven.

5. Portál a meziknihovní výpůjční služby (MVS)
Klíčové pro uživatele portálu budou další služby přidané k webovému katalogu.
Připravuje se nová generace elektronického doručování dokumentů a meziknihovní výpůjční služby. Ta je vyvíjena v NTK ve spolupráci s dalšími odborníky
a navazuje na zkušenosti získané během provozu Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Nový systém nazývaný Získej usiluje o maximální zjednodušení a koncentraci všech služeb doručování dokumentů na jednom místě. V současnosti
jsou řešeny otázky autorsko-právní a daňové legislativy - uzavírání distančních
smluv, autorské poplatky za elektronické dodávání dokumentů, způsob plateb,
otázka finančních kont. Po dojednání licenčních a legálních podmínek se počítá
se spuštěním první verze na přelomu roku 2017 a 2018. Konkrétní podoba MVS
na portálu bude ještě řešena.“

6. Zakládající a nově přistupující knihovny
Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR),
které jedním ze zakládajících členů portálu Knihovny.cz společně s 22 zakládajícími knihovnami. Zakládající knihovny se intenzivně podílely na přípravě celého
portálu. Odborníci z knihoven řešili a řeší dílčí úkoly při realizaci portálu, poskytují praktické připomínky k jednotlivým fázím vývoje projektu a také postupně
integrují své fondy do databáze centrálního portálu Knihovny.cz.
Zakládajícími knihovnami portálu jsou tyto knihovny: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Knihovna Akademie věd ČR, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská knihovna Karlovy Vary, Krajská knihovna v�������
 ������
Pardubicích, Krajská knihovna Vysočiny, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská
knihovna Česká Třebová, Městská knihovna Kutná Hora, Městská knihovna Tábor, Městská knihovna v Praze, Moravská zemská knihovna, Moravskoslezská
vědecká knihovna v Ostravě, Národní knihovna ČR, Národní lékařská knihovna,
Národní technická knihovna, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
Středočeská vědecká knihovna v����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
Kladně, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Ústav mezinárodních
vztahů – knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci.
Záměrem portálu je poskytovat uživatelům vysoký standard služeb poskytovaný v přívětivém rozhraní, proto je stěžejní, aby se do portálu zapojovaly další
knihovny, ať již veřejné, univerzitní nebo odborné. V tuto chvíli k portálu přistu6

puje celá řada knihoven (Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Městská knihovna
Chodov, Městská knihovna Ostrov, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Infocentrum Dolní Bousov, K3 Bohumín, Městská knihovna Přerov, Knihovna Univerzity Karlovy) a počítáme s přistupováním dalších knihoven.

7. Jak se do portálu zapojit?
Technické požadavky stručně:
•

Poskytovat svá bibliografická data (Protokol OAI-PMH včetně informací
o exemplářích nebo pravidelné exporty)

•

Zpřístupnit rozhraní NCIP, které předává informace o průběhu výpůjčního
procesu (v případě Alephu zpřístupnit API).

•

Zapojit se do federace identit eduID (přímo nebo prostřednictvím Moravské zemské knihony)

Kam se můžete obracet:
•

Konzultace k zapojení knihoven poskytuje MZK na vyvoj@knihovny.cz

•

Organizační a smluvní náležitosti: zapojeni@knihovny.cz

•

Obecné dotazy: knihovny@knihovny.cz

Detailní popis průběhu zapojení knihovny do portálu Knihovny.cz nalezente
v článku Petry Žabičkové v časopise DUHA:
ŽABIČKOVÁ, Petra. Zapojování knihovny do portálu Knihovny.cz. Duha [online]. 2016, roč. 30, č. 3 [cit. 2016-09-29]. Dostupný z WWW: <http://duha.
mzk.cz/clanky/zapojovani-knihovny-do-portalu-knihovnycz>. ISSN 1804-4255.

8. Časté otázky knihovníků (a někdy i uživatelů)
Bude muset knihovna, která se zapojí do portálu, půjčovat své knihy čtenářům
bez registrace?
Nebude - čtenář se bude muset v dané knihovně nejprve zaregistrovat. Silně
ale doporučujeme, aby knihovna, zejména pokud poskytuje nějaké elektronické služby, umožnila uživatelům registraci na dálku.
Co se stane s katalogy knihoven, které se do centrálního portálu zapojí? Nahradí portál katalogy jednotlivých knihoven a ty tak ztratí svou identitu?
Nenahradí - centrální portál nabídne vyhledávací okno, které bude prohledávat
všechny zapojené zdroje. Způsob jeho integrace do webových stránek knihovny bude záležet na rozhodnutí dané knihovny.
7

Nahradí centrální portál knihovní systémy?
Nenahradí - centrální portál může postupně nahradit modul katalog (OPAC)
především v knihovnách, které nemají velké množství specifických požadavků
a nastavení.
Portál je v současné době vyvíjen tak, že ani nemůže nahradit další části knihovního systému (např. akvizice, katalogizace, výpůjční systém).
Co se stane se Souborným katalogem ČR a Jednotnou informační bránou po
spuštění portálu?
Portál bude s oběma systémy souběžně koexistovat tak dlouho, dokud plně
nenahradí jejich funkce. Souborný katalog nyní slouží především knihovníkům,
z uživatelského hlediska je jeho využití nízké, protože poskytuje pouze informaci o existenci dokumentu, nikoliv jeho dostupnosti. Přesto patří mezi významné
zdroje dat, které jsoudo centrálního portálu integrovány. Zásadní řádový rozdíl
je v počtu zapojených knihoven.
Zdroje v JIB nejsou integrovány v jednom indexu, ale jsou paralelně prohledávány, proto se její uživatelé musí vyrovnávat s dlouhou odezvou. Tento režim umožňuje zapojení více zdrojů, ať již s ohledem na pracnost nebo licenční
podmínky. JIB zároveň plní funkci základního linkserveru pro knihovny, které
mají obdobné portfolio placených zdrojů a umožňuje přebírání záznamů a
obohacování záznamů – funkce MARCit. Náhrada JIB bude probíhat postupně
a s ohledem na téměř 15 let jejího spolehlivého fungování a vysokou míru využití v knihovnách velmi citlivě.
Proč nemohu ze záznamu titulu na Knihovny.cz rovnou prokliknout na záznam
na webu konkrétní knihovny, jako je to v Souborném katalogu?
Protože portál neduplikuje funkce Souborného katalogu a je zaměřený na
poskytování služeb uživatelům nikoli knihovníkům. Řešení portálu nesměřuje
uživatele ven z portálu (na web knihovny), protože cílem je, aby uživatel zvládl
na jednom webu vyhledat i rezervovat, co potřebuje. A to, pokud možno, v co
nejméně krocích.
Jak je to s financováním, musí knihovny něco platit za připojení?
Knihovny za připojení k portálu neplatí. Zakládajících 22 knihoven a SDRUK podepsaly v říjnu 2015 Smlouvu o spolupráci. Přistupování dalších knihoven fakticky organizačně a administračně zajišťuje SDRUK a nově přistupující knihovny
podepisují Dodatek o přistoupení. Technicky se zapojení řeší s Moravskou zemskou knihovnou. I když knihovna za připojení nic neplatí, je možné, že vzniknou
náklady na technické zapojení, tak aby byla schopná posílat data na portál.
8

Mohou se zapojit knihovny bez právní subjektivity?
Při zapojení do portálu je nutné podepsat Dodatek o přistoupení a je nutné,
aby jej podepsal statutární zástupce organizace, která má právní subjektivitu.
V některých případech je to tedy například zástupce obce či města nebo univerzitní kvestor, kdo dodatek o přistoupení podepisuje.
Jak můžeme do portálu vstoupit, když máme Clavius bez možnosti posílat data
přes protokol NCIP?
S firmou Lanius probíhají jednání. Řešitelský tým portálu Knihovny.cz připraví
na začátku roku 2017 souhrnnou informaci o možném postupu pro majitele
různých knihovních systémů.
Proč hledání v adresáři knihoven nefunguje dobře?
Adresář knihoven nefunguje jako discovery systém, proto je ve vyhledávacím
okně uvedena nápověda „Zadejte název nebo město“. Je nutné zadat buď oficiální název knihovny (například Městská knihovna Česká Třebová), jak je v uveden v Centrálním adresáři knihoven NK nebo název obce či města. U vyhledávání v názvech knihoven rovněž funguje našeptávač.
Kde je na portále nápověda?
Na portále je dvojí nápověda, jednak rozsáhlá nápověda v patičce. A dále
u některých prvků portálu se objevuje šedá ikona s otazníkem (tooltip), která
po rozkliknutí zobrazí nápovědu (např. u rezervací titulů).
Jak se o portálu dozví veřejnost? Dostaneme do knihoven nějaké letáčky, záložky apod., abychom to mohli propagovat?
O spuštění portálu v říjnu 2016 již byla veřejnost informována (například v České televizi a dalších médiích). Další medializace portálu je plánována v roce
2017, a to především v souvislosti s rozšiřováním nabídky služeb pro uživatele
(MVS, elektronické zdroje). Letáčky a záložky byly do knihoven distribuovány
na podzim 2016. Pokud vám chybí, prosím napište nám přímo na portálu v části
Zpětná vazba.
K čemu je dobré přihlášení přes Facebook?
Připojení přes různé sociální sítě slouží uživatelům, i když do žádné knihovny
nechodí nebo jejich���������������������������������������������������������
knihovna není do portálu zapojena, neboť mají i tak možnost pracovat na pokročilejší úrovni s portálem – ukládat si oblíbené tituly, autory, třídit je do seznamů a vytvářet seznamy titulů. Může se k těmto svým
datům na portálu kdykoli vrátit. A může si je propojit ke svému uživatelskému
účtu, jakmile se jeho knihovna zapojí do portálu.
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V Internet Exploreru mám s používáním portálu problémy...
Portál není optimalizovaný pro starší verze Internet Exploreru a v omezené
míře funguje ve verzi 11. Obecně doporučujeme portál používat v prohlížečích
Mozzila Firefox a Google Chrome, pro které je optimalizován.
Existuje mobilní aplikace Knihovny.cz pro Android či iPhone?
Aplikace pro portál Knihovny.cz není vytvořena, ale portál je optimalizován pro
zobrazování a používání na tabletu nebo v mobilním telefonu.
Pokud si čtenář propojí více účtů, kterým z nich se bude hlásit?
To záleží na něm, budou mu fungovat všechny přístupy. Vstupní okno je u většiny knihoven totožné s přihlášením do konkrétní knihovny.
Jak funguje na portále Knihovny.cz relevance vyhledávání?
Knihovny.cz běží na modifikovaném VuFindu, tj. pro indexaci používáme Solr.
Co se týče řazení dle relevance, je to netriviální problém a možnosti řešení hodně závisí na tom, jak velkou množinu dat prohledáváte a jak jsou ta data kvalitní. Algoritmy řadící výsledky vyhledávání se neustále snažíme zpřesňovat, aby
byly co nejvíce relevantní k zadanému dotazu.
Jak je možné se přes portál dostat k volně dostupným plným textům, i když nejsem registrován v zapojené knihovně?
Vyhledávání plných textů funguje přes filtry v levé liště, kterými si vyhledávání
dokumentů omezíte na Typ výpůjčky > Online > Dostupné. Plné texty knih také
snadno najdete například v části portálu Inspirace E-knihy
Jak funguje slučování (deduplikace) záznamů jednotlivých knihoven?
Deduplikace je velmi složitý proces hledání záznamů vytvořených různými
institucemi a popisujících stejné dokumenty, který zajistí jejich shluknutí. Aby
bylo dosaženo maximálního úspěchu, provádí se postupně řada kroků, které
se pokouší spojit záznamy podle různých kritérií. Bohužel není možno záznamy deduplikovat pouze pomocí identifikačních čísel jako je ISBN, ISSN, ČNB,
protože jednak nejsou uvedeny ve všech záznamech a jednak jsou tato čísla
v některých případech uvedena chybně.
V jednotlivých krocích se proto pro deduplikaci používají různé kombinace údajů (typ dokumentu, názvové údaje, identifikační čísla (ISBN, ISSN, ČNB, OCLC,
UUID), rok vydání, hlavní autor, počet stran, jazyk).
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Proces deduplikace na portále je plně automatizovaný a není možné, aby do něj
vstupovaly jakékoli manuální zásahy. V některých deduplikačních krocích jsou
použity algoritmy podobnostního dohledávání. To, že výsledky deduplikace nejsou zatím zcela uspokojivé, je dáno hledáním optimálních kritérií deduplikace
tak, aby nedocházelo k propojování záznamů popisujících různé dokumenty.
Na zpřesňování a úpravách deduplikačních procedur se dále pracuje.
Pro představu např. 4. deduplikační krok slučuje záznamy podle ISBN. Protože
v záznamech je ale řada chybných ISBN, která nejsou označena a řada ISBN použita duplicitně, je tento krok doplněn o kontrolu na shodný názvový klíč, rok
vydání a formát. Tento krok se netýká periodik.
Zapojí se to portálu Knihovny.cz všechny knihovny v České republice?
Zapojení do portálu je dobrovolné. Co nejširší zapojení knihoven je naším cílem, aby portál mohl přinášet čtenářům maximum služeb knihoven v ČR.
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Funkce portálu Knihovny.cz pro uživatele
Portál Knihovny.cz umožňuje prohledávat katalogy zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku. Pokud je uživatel registrován v jedné či v několika
zapojených knihovnách, může využívat jejich služby přes portál Knihovny.cz.

0. Kde je na portálu nápověda
Kromě rozsáhlé nápovědy k celému portálu a jeho funkcím, která je přístupná
přes odkaz v patičce webu, je možné najít nápovědy také pod šedou ikonou
otazníku (např. vedle vyhledávacího řádku nebo odkazu na přihlášení), kde
se zobrazí nápověda pro konkrétní funkcionalitu. Nad některými prvky webu
(např. filtry pro omezení výsledků vyhledávání) se také zobrazí krátké vysvětlivky po zastavení kurzoru nad nápisem.

1. Přehled služeb dle uživatelského oprávnění a přihlášení
Přístup bez
přihlášení

Přihlášení do
portálu přes jiný účet
(Facebook, Google,
mojeID)

Přihlášení přes účet
knihovny zapojené
do portálu

Vyhledávací funkce,
zobrazení informací o
dostupnosti dokumentů

ANO

ANO

ANO

Export záznamů do
citačních manažerů,
generování citací, trvalé
odkazy, zasílání záznamů
emailem

ANO

ANO

ANO

ANO (do zavření
prohlížeče)*

ANO (s uložením do
profilu)

ANO (s uložením do
profilu)

Ukládání vyhledávání,
uživatelská nastavení,
komentáře k záznamům

NE

ANO

ANO

Objednávání a rezervace

NE

NE

ANO

Čtenářské konto
(přehled výpůjček, rezervací, objednávek,
poplatků, registrací, prodlužování výpůjček…)

NE

NE

ANO

Přístup k licencovaným
ezdrojům

NE

NE

PODLE KNIHOVNY

Historie vyhledávání,
ukládání do seznamu
Oblíbené

*) Tato funkce není dostupná v prohlížeči Internet Expolorer
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Portál Knihovny.cz nabízí řadu funkcí, z nichž některé jsou přístupné pouze po
přihlášení. I nepřihlášeným uživatelům ale portál poskytuje co nejvíce možných
služeb. Všichni uživatelé tedy mohou libovolně vyhledávat v katalogu (především pracovat s výsledky vyhledávání a jednotlivými záznamy) a adresáři
knihoven nebo si prohlížet inspirační část portálu. Přehled možností pro různé
typy přihlášení je uveden v tabulce výše.

2. Přihlášení
Je možné se přihlásit účtem���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
libovolné zapojené knihovny či��������������������
����������������������
sociální sítě (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub resp. mojeID či�������������������������������
���������������������������������
ORCID), který je vidět po otevření odkazu „Přihlášení“.

2.1. Přihlášení přes čtenářský účet zapojených knihoven
Pouze u knihoven, které jsou na seznamu označeny „Přihlaste se účtem zapojené knihovny“, lze používat jejich služby ve srovnatelném rozsahu, jaký nabízejí webové stránky daných knihoven. U některých knihoven se může uživateli
při prvním přihlášení zobrazit informace o předávané službě (podle nastavení
doby platnosti souhlasu s předáváním dat se toto hlášení při dalších přihlašováních zobrazuje či���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
nikoli). Dále se zobrazuje okno s dotazem na souhlas s uchováváním informací podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez
potvrzení a souhlasu s těmito dvěma dotazy není přihlášení k portálu realizováno, uživatel zůstane nepřihlášen.
Po přihlášení účtem zapojené knihovny je uživateli zpřístupněn přehled o jeho
čtenářském����������������������������������������������������������������
kontě v dané knihovně a je možné provádět rezervace a objednávky (u některých zapojených knihoven nejsou objednávky přes portál nyní povoleny). Rezervace a objednávky jsou provedeny a zpoplatněny dle knihovního
řádu konkrétní knihovny.

2.2. Přihlášení přes sociální sítě
Přihlášení přes sociální sítě přivádí uživatele na stránku, kde souhlasí s tím, aby
služba Knihovny.cz využívala přihlašování přes Google, Facebook, LinkedIn, Moje
ID a další (což je standardní dotaz, který je třeba potvrdit vždy, pokud se použije
přihlašování přes Facebook a další služby pro vstup do aplikací třetích stran). Po autorizaci aplikace Knihovny.cz pro přístup k veřejnému profilu je uživatel přihlášen.
Uživateli se objeví upozornění o nepřihlášení do knihovny a současně je mu
nabídnuto několik variant: přihlásit se účtem některé zapojené knihovny nebo
se registrovat a zaplatit online (nyní umožňuje pouze Moravská zemská knihovna – např. pro přístup k elektronickým zdrojům) a nebo se předregistrovat (pro
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dokončení registrace je potřeba fyzická návštěva knihovny) v knihovnách, které
to umožňují (Městská knihovna Česká Třebová, Národní knihovna ČR, Národní
lékařská knihovna, Národní technická knihovna, Krajská knihovna Vysočiny, Vědecká knihovna v Olomouci, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Krajská knihovna v Liberci, Městská knihovna Tábor, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Městská knihovna v Praze, Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích).
Pokud není uživatel registrován v žádné zapojené knihovně a přihlašuje se jen
účtem některé sociální sítě nebo přes mojeID, nemá možnost rezervovat či
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objednat publikace ze zapojených knihoven, ale má možnost využít ukládání
historie vyhledávání, oblíbených záznamů a uživatelského nastavení. Výhodou přihlášení přes sociální sítě je, že výhledově po zapojení knihovny, kterou
už čtenář využívá, si může svá stávající nastavení a informace z účtu propojit
s účtem z dané knihovny (např. uložené seznamy oblíbených se mu neztratí).

Další informace o uživatelských účtech a možnostech jejich propojování jsou
uvedeny v části 6. Můj účet.

3. Vyhledávání
Pro jednoduché vyhledávání slouží vyhledávací okno, které funguje podobně
jako Google vyhledávání. V případě, ����������������������������������������
že��������������������������������������
vyhledávací okno není vyplněné a uživatel stiskne tlačítko „Hledat“, zobrazí se seznam všech záznamů, které portál
obsahuje.
Již při zadávání dotazu se uživateli nabídne našeptávač (viz část 3.2), který mu
nabízí nejčastější výskyty v názvech, tématech nebo autorech.
Výsledky vyhledávání lze řadit podle relevance, od nejnovějšího, od nejstaršího
nebo abecedně dle autora nebo názvu. Více o výsledcích vyhledávání obsahuje
část 4.

3.1 Nápověda pro vyhledávání na příkladech
V jednoduchém i pokročilém vyhledávání je možné používat následující logické
operátory, zástupné znaky atd.
Máchův Máj
• vyhledá všechny výrazy obsahující buď slovo Máchův nebo Máj
„Máchův Máj“
• vyhledá výrazy obsahující frázi v uvozovkách, tj. Máchův Máj
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Mácha AND Máj
• vyhledá výrazy obsahující zároveň jak Mácha, tak Máj
Mácha OR Máj
• vyhledá výrazy obsahující aspoň jedno ze slov Mácha nebo Máj
Mácha NOT Máj / Mácha -Máj
• vyhledá záznamy, které obsahují Mácha a neobsahují Máj
+Mácha Máj
• vyhledá záznamy, které můžou obsahovat Mácha a musí obsahovat Máj
M*cha
• vyhledá výrazy začínající na M a končící na cha s prázdným či libovolně
dlouhým řetězcem jakýchkoliv znaků na místě * (nelze
������������������������
použít místo prvních písmen)
M?cha
• vyhledá výrazy začínající na M a končící na cha s jedním libovolným znakem na místě ? (nelze použít místo prvního písmene)
Mácha~ / Mácha~0.8
• vyhledá výrazy podobné jako Mácha (Mucha, Vácha); míra podobnosti se
nastavuje hodnotou od 0 do 1 (není-li zadána, nastaví se na 0.5)
„Mácha Máj“~3
• vyhledá výrazy, kde mezi Mácha a Máj leží maximálně tři jiná slova
Mácha Máj^8 básně^6
• preferenční vyhledávání, kde váhu slova určuje hodnota za ^ (nejnižší
váhu má výraz bez ^)
{Ma TO Mc} / [2001 TO 2003]
• rozsahové vyhledávání (výrazy začínající na Ma, Mb a Mc / čísla od 2001
do 2003)

3.2 Našeptávač
Pro usnadnění uživatelského hledání funguje v hlavním vyhledávacím poli jednoduchého vyhledávání našeptávač, který nabízí nejčastější výskyty k zadávanému termínu, a to ve třech oblastech: v názvech, v autorech a v tématech.
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Uživatel si může vybrat termín navržený našeptávačem nebo vyhledat svůj termín a nabídky našeptávače nevyužívat.

Je třeba počítat s tím, že���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
vzhledem k tomu, že�������������������������������
���������������������������������
portál sdružuje záznamy z různých knihoven, tak fakticky stejné téma se ukáže v nabídce našeptávače několikrát. Např. Karel IV. se tak může nabídnout hned v několika verzích, přičemž
v každé jsou jiné záznamy.

Našeptávač také v některých případech ještě po vyhledání termínu přes našeptávač nabídne další zúžené možnosti.
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3.3 Pokročilé vyhledávání
Formulář pokročilého vyhledávání pomůže sestavovat složitě strukturované
dotazy. U každého vyhledávaného výrazu je navíc možné specifikovat, ve kterých údajích se má hledat. Vyhledávání probíhá v následujících polích:
•

Ve všech polích

•

Rok vydání

•

Název nebo edice

•

Místo vydání

•

Autor, korporace a akce

•

•

Předmět nebo klíčové slovo

ID záznamu (poskytováno
knihovnami v poli 001)

•

Publikováno v

•

•

ISBN/ISSN/ISMN

ČNB (číslo České národní
bibliografie)

•

Signatura

•

Plné texty a obsahy
indexovaných zdrojů

•

Vydavatel

POZOR - tato funkce nemusí být podporována v prohlížečích Internet Explorer.

3.3.1 Vyhledávací pole
Z rozbalovacího seznamu (s přednastaveným vyhledáváním ve všech polích) si
uživatel zvolí, který typ údajů si přeje prohledávat.
Může������������������������������������������������������������������������
přidávat další vyhledávací pole a���������������������������������������
do nich zadávat další vyhledávací výrazy.
Na vyhledávací pole v rámci skupiny lze aplikovat logické operátory výběrem
z malého rolovacího menu. Možnosti jsou následující:
•
•
•
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Všechny výrazy - tj. logický operátor AND
Některé výrazy - tj. logický operátor OR
Neobsahuje výrazy - tj. logický operátor NOT

3.3.2 Vyhledávací skupiny
Přidání vyhledávací skupiny umožní přidání dalších vyhledávacích polí, k nimž
se může vztahovat další logický operátor. Lze například vyhledávat záznamy
s výskytem všech výrazů z první skupiny a jen některých výrazů z druhé skupiny.
Logický operátor lze aplikovat i na vyhledávací skupiny. Možnosti jsou následující:
•
•

Všechny skupiny - tj. logický operátor AND
Některé skupiny - tj. logický operátor OR

Pro uplatnění změn provedených ve formuláři je nutné „Aktualizovat výsledky“. A pro odstranění dosavadních nastavení pokročilého vyhledávání a sestavení zcela nového dotazu je nutné použít funkci „Vyčistit“.
Tip 1: Vyhledávací dotaz - uživatel chce publikaci, která se jmenuje slovník nebo
encyklopedie, ale nesmí to být Ottův slovník.

Tip 2: Vyhledávací dotaz - uživatel chce katalog výstav, katalog výstavy, katalogy
výstav nebo katalogy výstavy vydané roku 2014 v Ostravě nebo v Olomouci

4. Zobrazení výsledků vyhledávání
Způsob zobrazení záznamů kombinuje řádkový a dlaždicový systém a nejde
přepínat. Umožňuje uživatelům zobrazit až 100 záznamů na stránku. Počet záznamů na stránku je možné nastavit z rolovacího menu „Zobrazit na stránku“.
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Výsledky také lze seřadit podle následujících možností z rolovacího menu „Řadit“:
•
•
•
•
•

dle relevance - tzn. výsledky, které nejvíce odpovídají zadanému dotazu
(přednastavená volba)
od nejnovějších
od nejstarších
dle názvu
dle autora

U každé vyhledané publikace se kromě základních údajů zobrazí v pravém
sloupci počet institucí, které mají danou publikaci ve svém katalogu. Konkrétní přehled institucí lze rozkliknout šipkou, aniž by uživatel musel otvírat úplný
záznam. Zároveň při kliknutí rovnou na instituci v tomto seznamu se uživatel
dostane k plnému záznamu.

4.1 Filtry
K upřesnění výsledků jednoduchého i pokročilého vyhledávání lze použít filtry.
Práce s filtry uživatelům usnadňuje zužování výsledků na to, co je zajímá. Celkem se nyní na portálu zobrazuje 12 filtrů:
•
•
•
•
•
•

Instituce
Typ dokumentu
Typ výpůjčky
Předmět
Publikováno v
Obor

•
•
•
•
•
•

Vydavatel
Autor
Jazyk
Rok vydání
Žánr
Země vydání

Při použití filtru „Instituce“ a „Rok vydání“ potvrďte svou volbu tlačítkem „Použít filtr“, respektive „Použít“.❶
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Použití ikon u filtru „Instituce“:
- uložit výběr institucí pro pozdější použití.
Tato ikona se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.
. - nahrát uložený výběr institucí. Tato ikona
se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.
- vybrat knihovny, ve kterých je uživatel registrován. Tato ikona se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.
- najít nejbližší knihovny.
Uložené nastavení vybraných institucí je možné
nahrát kliknutím na ikonu
. U filtru instituce
je užitečné rozlišovat mezi katalogy knihoven
a možností Ostatní zdroje, v nichž je mj. Souborný katalog, proto pro jednodušší vyhledávací dotazy běžných uživatelů je vhodné omezit
jen na Katalogy knihoven.
U ostatních filtrů lze kliknout na vybraný termín,
o který má uživatel zájem. Vybrané filtry se zobrazují nad všemi filtry a lze je smazat jednotlivě (růžový symbol křížku ❷) nebo hromadně („Odstranit filtry“ ❸).
U ostatních filtrů lze kliknout na vybraný termín, o který má uživatel zájem.
Pokud potřebuje vybrat více termínů z jednoho filtru, je třeba na ně klikat jednotlivě. Vybrané filtry se zobrazují nad filtry a jde je jednotlivě smazat. Vybrané
filtry se uplatní i při dalším hledání ve vyhledávacím poli nad výsledky, pokud
uživatel nechá zaškrtnuté „Vyhledat s použitím současného nastavení filtrů“.
Tato možnost je vždy aktivní, ale pro nové vyhledávání ji lze samozřejmě vypnout.
Filtry nabízejí užitečné a velmi podrobné filtrování jak podle typu dokumentu,
tak podle podle typů výpůjčky, kde jsou rozlišeny online zdroje i na chráněné,
dostupné a možná dostupné (Zkuste získat). Filtr Publikováno v umožňuje uživatelům vybírat z periodik a sborníků.
Pro hledání obecně online zdrojů lze využít jak již uvedený filtr „Typ výpůjčky“
> „Online“, tak filtr „Typ zdroje“ > „E-zdroje“. Pro vyhledávání plných textů dostupných online doporučujeme využít především filtr: „Typ výpůjčky“ > „Online“ > „Dostupné“.
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4.2 Ukládání, posílání emailem a RSS
V horní části stránky, napravo od vyhledávacího řádku funguje možnost „Uložit hledání“. Tato vyhledávání najde uživatel v sekci „Můj účet“ pod položkou
„Uložená vyhledávání“.
Ikonou obálky na konci seznamu výsledků lze emailem poslat odkaz na daný
vyhledávací dotaz.
Ikona pro RSS na konci seznamu výsledků odkazuje na RSS kanál pro daný vyhledávací dotaz. S pomocí odebírání vyhledávacích výsledků přes RSS má uživatel přehled o nejnovějších publikacích z konkrétního oboru.
Před uložením RSS odkazu je doporučeno:
1. Seřadit výsledky vyhledávání od nejnovějších. ❶
2. Co nejlépe specifikovat oblast svého zájmu pomocí filtrů a pokročilého vyhledávání. ❷
3. Upravit zobrazení počtu záznamů na stránku podle publikační aktivity ve
vybraném oboru. ❸
Příklad: Zajímá vás, jaké knihy o zoologii jsou nově k vypůjčení domů v Moravské zemské knihovně?
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5. Zobrazení úplného záznamu
Úplný������������������������������������������������������������������
záznam ukazuje bibliografický záznam publikace a dostupnost exemplářů (knihovních jednotek) publikace v dané knihovně. Je hlavní cestou směřující uživatele k provedení výpůjčky. Uživatele láká na tlačítko „To chci“, které
jej přeroluje níže na nabídku půjčení s výběrem mezi institucemi a s několika
záložkami.
Je možné si prohlédnout záznam z každé knihovny, která má danou publikaci ve
svém katalogu. Mezi záznamy z jednotlivých knihoven lze přepínat pomocí rolovacího seznamu „Vybrat instituci“. Instituce v této nabídce nejsou řazeny�����
�����������
abecedně. Potřebuje-li uživatel zjistit otevírací hodiny, kontakt či polohu knihovny,
může využít tlačítko „Informace o knihovně“, které je vpravo od rolovacího seznamu. Více informací o katalogu knihoven najdete v části 7. Mezi jednotlivými

23

záznamy z vyhledávání je možné přecházet pomocí šipek v pravém sloupci vedle záznamu, není třeba se ze záznamu vracet na výsledky vyhledávání.
Pokud je uživatel přihlášeni účtem���������������������������������������������
��������������������������������������������������
napojeným na jednu či�����������������������
�������������������������
více knihoven, ve kterých je registrován, zobrazí se mu přednostně záznamy právě z těchto knihoven.
U záznamů jednotlivých knihoven se zřetelně barevně zobrazují možnosti: Dostupné, Vypůjčeno/ V oběhu, Neznámá dostupnost, Nedostupné. Kromě toho
se uživateli nabízí doplňující informace o umístění titulu, pokud je v knihovně
dostupný.

5.1 Možnosti pravého postranního panelu
1. Bibliografický záznam lze „Poslat emailem“.
2. Dále lze „Exportovat záznam“ do citačních managerů (citacePRO, RefWork,
EndNote, EndNoteWeb) nebo si jej stáhnout jako .txt soubor.
3. „Trvalý odkaz“ vede přímo na zobrazený záznam a je možné vkládat jej
kamkoliv, odkud je potřeba odkazovat na tento konkrétní záznam
4. Publikaci je také možné „Přidat do oblíbených“. Své oblíbené záznamy najde uživatel v sekci „Můj účet“ pod položkou „Oblíbené“.
5. Funkce „Zobrazit citace“ poskytne díky službě citacePRO korektní bibliografický odkaz podle vybrané normy (nabízí celkem 10 různých citačních
formátech včetně ČSN ISO 690)
Ve sloupci „Podobné“ je k dispozici seznam publikací s podobnými záznamy
jako je právě zobrazený záznam. Je možné v „Podobných“ narazit na totožnou
publikaci, jejíž záznam z některé knihovny se nesloučil s ostatními. Záznamy
knihoven jsou velmi rozmanité a nesloučené záznamy se přes optimalizaci deduplikačních algoritmů nepodaří zcela vymýtit.

5.2 Záložka Půjčit
Zde se zobrazuje seznam exemplářů (knihovních jednotek) dané publikace,
které má vybraná knihovna ve svém fondu. Mezi knihovnami se lze přepínat
výběrem z rolovacího seznamu „Vybrat instituci“ a registrovanému uživateli se
po přihlášení konkrétním účtem může zobrazit tlačítko „Chci vypůjčit“.
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Tlačítkem „Chci vypůjčit“ vede na jednoduchý formulář, kterým je možné
zarezervovat exemplář, který je právě půjčený jiným ���������������������
čtenářem,������������
nebo si objednat dokumenty ze skladu či���������������������������������������������
�����������������������������������������������
k odložení na pobočce. Ve formuláři je přednastaveno datum vypršení platnosti rezervace („Požadováno do“) na měsíc
dopředu, proto doporučujeme, pokud čtenář má o titul zájem a zásadně
nespěchá, aby datum v této části změnil na pozdější, jinak jeho rezervace
může vypršet. V tuto chvíli není pozdější úprava��������������������������
��������������������������������
rezervace možná, u některých zapojených knihoven je ovšem ještě možné smazat rezervaci krátce po
jejím provedení.

Podmínky půjčování, objednávek a rezervací se u jednotlivých knihoven liší.
Každá knihovna může dodat svou vlastní nápovědu jak pro kartu „Půjčit“, tak
pro objednávkový formulář. Nápověda s konkrétními informacemi se otevře
kliknutím na ikonu otazníku. Některé
����������������������������������������������
knihovny například neumožňují provedení objednávky přes portál Knihovny.cz nebo jsou u nich rezervace zpoplatněny,
což je obvykle uvedeno v nápovědě (viz také část 6.3).

5.3 Záložka E-verze
V záložce „E-verze“ je k dispozici seznam elektronických verzí dokumentu
ve všech knihovnách, která mají dokument v jeho digitální podobě k dispozici.
•

Dostupné - dokumenty si můžete přečíst online odkudkoliv.

•

Autorsky chráněné - dokumenty jsou přístupné pouze na počítačích
v budově knihovny.

•

Zkuste získat - dokumenty, o jejichž dostupnosti nemáme informace, a to
přímo na stránkách dané knihovny.
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5.4 Záložka Koupit
Zde se objevují odkazy do některých e-shopů, ve kterých je zobrazená publikace k dostání (nejčastěji odkazuje na zboží.cz nebo Google Books), je však
možné, že i v těchto agregačních službách je odkazováno na již vyprodanou
publikaci, za což portál Knihovny.cz nemůže ručit.

5.5 Záložka Komentáře
Tato záložka funguje jako pro hodnocení a názory čtenářů. Přihlášení uživatelé
můžou vkládat vlastní komentáře. Komentář se po odeslání zobrazí na portálu
společně se jménem, které má uživatel uvedené v profilu, pod nímž se přihlašuje k účtu. Komentáře může uživatel mazat, pokud je jejich autorem.

5.6 Záložka Metadata
Obsah záložky se záznamem o publikaci ve formátu MARC 21 je relevantní pro
knihovníky.

6. Můj účet
Přihlášením na Knihovny.cz získá uživatel přístup k dalším užitečným funkcím
portálu. Jejich výčet si můžete prohlédnout v první části.
Na Knihovny.cz se lze přihlašovat pouze již existujícím ������������������������
účtem�������������������
- je možné se přihlásit pomocí účtu libovolné knihovny nebo sociální sítě ze seznamu (Google,
Facebook, LinkedIn, mojeID aj.). Jednou z největších výhod portálu pro přihlášené uživatele je možnost propojování identit (viz část 6.7).
Většina položek v uživatelském účtu (Výpůjčky, Historie výpůjček, Rezervace
a objednávky, Pokuty a poplatky, Nastavení, a Profil), se zobrazuje jen uživatelům, kteří se přihlašují ����������������������������������������������������
účtem�����������������������������������������������
některé ze zapojených knihoven nebo se přihlašují přes sociální sítě, ale mají svůj účet zároveň propojený s čtenářským účtem
v některé ze zapojených knihoven. Pokud se uživatel přihlásí přes sociální sítě
bez propojení na knihovnu, pak se mu v účtu���������������������������������
�������������������������������������
zobrazují pouze položky Propojené účty, Uložená vyhledávání a Oblíbené.
Samotný portál Knihovny.cz neumožňuje vytvoření nového vlastního účtu. Na

Knihovny.cz však lze provést online registraci, předregistraci nebo vzdálenou
registraci v některých zapojených knihovnách. Jejich seznam je uvedený v odkazu v patičce na portálu. Předregistrace se od registrace liší tím, že k jejímu
dokončení je nutné osobně navštívit knihovnu (obvykle za účelem zaplacení
registračního poplatku). Vzdálená registrace pak sestává z více kroků než online
registrace (dle instrukcí knihovny).
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K informacím o uživatelském
účtu����������������������
popsaným v následujících bodech se uživatel dostane po přihlášen z menu,
které se zobrazí po kliknutí
na jméno v pravém horním
rohu obrazovky. Panel pro
čtenářský účet se objeví v levé části webu.

6.1 Výpůjčky
V záložce Výpůjčky se zobrazuji aktuální výpůjčky čtenáře v zapojené knihovně
(nebo ve více knihovnách, pokud si čtenář propojil účty).

Prodloužení všech nebo vybraných výpůjček je možné prostřednictvím tlačítek „Prodloužit všechny výpůjčky“ nebo „Prodloužit vybrané“, které jsou
nad seznam výpůjček. Vybrání jednotlivých titulů k prodloužení se provádí
zašrtnutím checkboxu, který se objevuje přímo u vypůjčeného titulu. Je možné, že se tato tlačítka nebo checkboxy u titulů nezobrazí, v takovém případě
nelze prodloužení provést. Prodloužení výpůjčky není potvrzeno notifikací,
prodloužené datum výpůjčky je viditelné (ovšem nikoli zvýrazněné) v přehledu půjčených titulů.
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Pokud se prodloužení nezdaří, bývá příčinou nejčastěji některý z následujících
důvodů:
1. Titul si zarezervoval jiný čtenář a čeká, až bude navrácen.
2. Čtenář dosáhl maximálního povoleného počtu prodloužení výpůjčky.
3. Končí platnost registrace / čtenářského průkazu.
4. Čtenář má����������������������������������������������������������������
neuhrazený poplatek či�����������������������������������������
�������������������������������������������
pokutu a další rezervace nejsou do uhrazení povoleny.

6.2 Historie výpůjček
V této sekci se zobrazuje seznam publikací, které jste měl uživatel vypůjčené
v minulosti. Zobrazení historie výpůjček na portálu Knihovny.cz nemusí být
podporováno všemi zapojenými knihovnami, v tom případě se objeví upozornění: „Došlo k chybě: Je nám líto, ale od této knihovny nemáme údaje o historii
Vašich výpůjček.“

6.3 Rezervace a objednávky
Zobrazuje aktuální rezervace a objednávky v zapojených knihovnách. Umožňuje rezervace a objednávky mazat, ovšem nikoli například upravovat např. dobu,
do kdy má čtenář o rezervaci zájem. Tu je možné nastavit pouze při zadávání
rezervace.
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Možnost zrušení provedené rezervace či objednávky může být časově omezena
v závislosti na nastavení systému konkrétní knihovny. Objednávky a rezervace
lze zpravidla stornovat jen velmi krátce po jejich odeslání.
Zarezervovat si lze zpravidla jen tituly, které má zrovna vypůjčené jiný čtenář.
Objednávky se obvykle používají pro knihy uložené v knihovním skladu nebo
pro odložení titulu na pobočce.
Podmínky pro rezervace a objednávky se v jednotlivých knihovnách liší - zobrazí se v otazníkové nápovědě při vyplňování objednávkového formuláře (viz
také část 5.2).

6.4 Pokuty a poplatky
Nabízí přehled o pokutách a poplatcích k úhradě, výše záloh na čtenářských
kontech.
Neuhrazené pokuty a poplatky jsou zobrazovány jako záporné částky. Zálohy
uložené na čtenářských kontech k budoucí úhradě poplatků se zobrazují jako
kladná čísla.
Je možné, že knihovna v případě neuhrazených pokut a poplatků nepovoluje
čtenářům�����������������������������������������������������������������
provádět některé úkony������������������������������������������
�����������������������������������������������
(prodlužování výpůjček, rezervace, objednávky...). V některých knihovnách se výše pokuty ve čtenářském kontu zobrazí,
až když je kniha vrácena a výše pokuty je finálně spočítána.
Některé knihovny umožňují zaplacení pokut a poplatků přes portál. V tom případě se zobrazí tlačítko „Zaplatit poplatky a pokuty online“, které uživatele přesměruje na platební bránu knihovny.

6.5 Profil
Zobrazuje údaje o registraci čtenáře v zapojených knihovnách (jméno, adresu, e-mailovou adresu a datum vypršení registrace do knihovny). Změny lze
provést při osobní návštěvě daných knihoven nebo na jejich webových stránkách (dle pravidel konkrétního knihovního řádu). Údaje nelze změnit na portálu
Knihovny.cz.
Samotný portál Knihovny.cz totiž umožňuje přihlášení jen prostřednictvím existujících účtů v knihovnách či na sociálních sítích a praktikuje politiku uchovávání
minimálního množství dat o uživatelích. Propojení čtenářských účtů zapojených
knihoven je umožněno českou akademickou federací EduId.cz, jejíž bezpečnostní
kritéria musí splnit každá knihovna zapojená do projektu Knihovny.cz.
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Některé knihovny umožňují prodloužení registrace ���������������������������
čtenáře��������������������
přes portál Knihovny.cz. V tom případě se zobrazí tlačítko „Prodloužit registraci online“, které
čtenáře přesměruje na platební bránu knihovny.
Jméno uvedené v profilu se objevuje také u komentářů, které uživatel může
přidávat k jednotlivým záznamům o titulech (viz část 5.5).

6.6 Nastavení
Zde si lze trvale nastavit preferovaný formát citací, počet výsledků vyhledávání
na stránku a způsob ��������������������������������������������������������
řazení��������������������������������������������������
výsledků vyhledávání podle relevance, půjčovanosti, data, autora či názvu.

6.7 Propojené účty
Jednou z významných výhod portálu Knihovny.cz je možnost propojení účtů.
Uživatel si může do jednoho ��������������������������������������������������
účtu����������������������������������������������
propojit jak ��������������������������������
účty����������������������������
z dalších zapojených knihoven, tak účty ze sociálních sítí. Není možné propojit si dva účty ze stejné
knihovny (například účet rodiče a dítěte). Stejně tak nelze propojit jeden účet
z knihovny A s několika různými účty z knihovny B (ve smyslu nepřenosnosti
čtenářských průkazů).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Propojování účtů na veřejných či sdílených počítačích
se z bezpečnostních důvodů silně nedoporučuje!
Je důrazně doporučeno, aby uživatelé propojení účtů prováděli na jejich vlastních osobních počítačích. Pokud ale není jiná možnost než propojit další identitu na veřejném či cizím PC, je potřeba po ukončení práce s portálem smazat
všechna cookies v prohlížeči (nejen tohoto portálu, ale i všech dalších institucí
použitých k propojení).
Po otevření odkazu „Připojit další účet“ je potřeba pokračovat přihlášením pomocí účtu libovolné knihovny či sociální sítě ze seznamu (Google, Facebook,
LinkedIn, GitHub resp. mojeID čí ORCID).
Avšak jen u knihoven v části seznamu „Propojit s další identitou“ je možné používat jejich služby v takovém rozsahu jako přímo přes jejich knihovní katalog.
Více o uživatelských oprávněních je uvedeno v části 1.
Jakmile uživatel ke svému účtu připojí identitu z další zapojené knihovny, získá
přehled o svém čtenářském kontě v dané knihovně a����������������������������
bude si v ní moci rezervovat a objednávat publikace. Připojenou identitu je možné kdykoliv jednoduše
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odpojit tlačítkem „Smazat účet“, které se objevuje pod seznamem propojených
identit.

Pokud������������������������������������������������������������������������
uživatel není registrován v žádné zapojené knihovně �������������������
a bude se přihlašovat jen účtem některé sociální sítě nebo přes mojeID, nebude mít možnost rezervovat či objednat publikace ze zapojených knihoven, ale bude moci ukládat
své oblíbené záznamy.

6.8 Uložená vyhledávání
Zobrazuje nedávná a uložená vyhledávání. Kterékoliv nedávné vyhledávání (jak
jednoduché, či s určitým nastavením filtrů, tak pokročilé) si lze během jedné
relace uložit k pozdějšímu použití. Ukládání vyhledávání je možné provést zde
(mezi nedávnými) nebo přímo u vyhledávání (vpravo nad výsledky vyhledávání). Pokud uživatel nebude uložené vyhledávání nadále potřebovat, může jej
z uložených vyhledávání odstranit. Neuložená vyhledávání lze vymazat kliknutím na „Odstranit neuložená vyhledávání“.
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Poslední použitá vyhledávání jsou dostupná i pro nepřihlášené uživatele z odkazu v levém sloupci v patičce.

6.9 Oblíbené
Přehled záznamů, které si přihlášený uživatel během své práce s portálem
označil jako oblíbené. Oblíbené záznamy lze třídit do jednotlivých seznamů,
označovat je štítky a připisovat k nim poznámky (tlačítko „Upravit“). Uživatel
má k dispozici hlavní seznam Oblíbených, nebo může oblíbené záznamy třídit
již při ukládání do záznamu Oblíbených (vybrat si jeden z již existujících seznamů nebo vytvořit nový seznam) nebo právě v záložce Oblíbené. Do oblíbených
lze přidávat nejen záznamy, ale také autory s autoritním záznamem.
Pokud si uživatel přidá nějaké záznamy do oblíbených ještě před přihlášením,
uvidí je v seznamu „Přenesené oblíbené“. Seznamy si může přejmenovat a popsat pomocí tlačítka „Upravit seznam“.
Další možnosti:
•
•

•
•

Odstranit záznam ze seznamu
Poslat emailem: V případě zvolení jedné položky se adresátovi odešle odkaz na zobrazení úplných informací o odpovídajícím záznamu. V případě
několika vybraných záznamů se odešle odkaz na výčet těchto položek adresát se nedozví název seznamu ani další údaje.
Exportovat: Stáhnout bibliografické záznamy vybraných položek v textovém souboru nebo ve formátu pro citační manažery.
Vytisknout

6.10 Odhlášení
Odhlášení je možné buď rovnou po rozkliknutí šipky u svého jména v pravém
horním rohu portálu, kde si uživatel může vybrat mezi přechodem na účet,
oblíbené, historii vyhledávání nebo odhlášení. A také je možné se odhlásit přes
menu v části Můj účet.

7. Adresář knihoven
Česká republika se může pochlubit nejhustější sítí veřejných knihoven v Evropské unii. Portál nabízí přehled o více než 6 000 knihovnách evidovaných v Centrálním adresáři knihoven NK ČR.
U jednotlivé knihovny se zobrazují: otvírací doba, kontaktní informace (adresa, telefon, e-mail, web), seznam služeb, které nabízejí a projektů na nichž se
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podílejí (Např. Knihovny.cz, Kramerius, Manuscriptorium aj.) a také přehled
poboček s adresou (pokud knihovna má pobočku a pokud tato pobočka nemá
vlastní SIGLu). Jsou zde uvedeny informace o všech knihovnách vedených
v adresáři Národní knihovny ČR. Protože jsou tedy data do adresáře přebírána z Centrálního adresáře knihoven Národní knihovny (CADR), je možné,
že v případě některých knihoven se pobočky zobrazují zvlášť (protože mají
samostatnou SIGLu). Za aktuálnost zobrazovaných informací zodpovídá každá knihovna samostatně, neboť každá knihovna s vlastní SIGLou si spravuje
údaje v CADR sama. Velmi doporučujeme kontrolu aktuálnosti záznamu vaší
knihovny v CADR, jak co se týče otvírací doby, tak například i poskytovaných
služeb. Po změně záznamu se data se nepromítnou do adresáře na portálu
Knihovny.cz ihned, ale v řádu několika dní.

Většina z šesti tisíc knihoven evidovaných v CADR není zapojena do portálu
Knihovny.cz - počet zapojených knihoven se však bude postupně zvyšovat.
Knihovnu je možné vyhledat zadáním dotazu do vyhledávacího řádku (zadávat
lze název, město/obec, či SIGLA) nebo si ji najít na mapě. Vyhledávání knihoven
nicméně nefunguje jako Google a není odolné vůči překlepům.
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8. Inspirace
Inspirační polička nabízí zajímavé tituly čtenářům���������������������������
�����������������������������������
beletrie i odborné literatury. Nyní obsahuje tipy na díla, která se dočkala filmového či televizního
zpracování, nejpůjčovanější knihy z minulého roku, oblíbené autory z různých
žánrů či nabídku elektronických dokumentů dostupných ke stažení. Je zde
k dispozici i hierarchický�������������������������������������������������
přehled oborů ����������������������������������
- každá položka tohoto seznamu odkazuje na seznam publikací týkajících se daného oboru. Vítáme tipy pracovníků knihoven na další obdobné seznamy (ideálně zaslat ve formě trvalých
odkazů na záznamy na portálu na e-mail cpk@mzk.cz).
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9. Zpětná vazba
Pokud si uživatel při práci s portálem neví s něčím rady, nebo portál dle jeho
názoru nefunguje korektně (neprovede akci, aniž by se objevilo upozornění,
že akci nelze provést, odkáže na chybovou stránku nebo vypíše kód), prosíme
využijte odkazu Zpětná vazba, který je v patičce portálu. Zde je možné buď
využít záložku „Potřebuji poradit“ nebo „Chci nahlásit chybu“.

10. Další možnosti portálu
Z patičky portálu je směřováno také na další služby, které knihovny poskytují,
konkrétně jsou uživatelé přesměrováni na web ptejteseknihovny.cz.
Portál nabízí anglickou jazykovou verzi, která se přepíná v pravém horním rohu.
V této verzi je celé uživatelské rozhraní (vyhledávání, práce se záznamy, můj
účet) přeloženo, ovšem nejsou překládány všechny články na portálu. Další jazykové verze se nyní nepřipravují.
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