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Recenze článku Centrální portál českých knihoven – včera, dnes a 
zítra

Božena Blažková

HORNYCHOVÁ, Hana. Centrální portál českých knihoven - včera, dnes a zítra. U nás: Knihovnicko-informační 

zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2014, roč. 24, č. 4, s. 18-19. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-

knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140413

V úvodu recenzovaného článku se dozvídáme, že téma Centrálního portálu knihoven (dále jen CPK) je 

v odborném tisku a v knihovnických konferencích často diskutováno. V našem regionálním knihovnicko-

informačním zpravodaji se toto téma objevuje poprvé. Dá se tedy předpokládat, že se jedná o úvodní článek,

jehož cílem je podat základní informaci o dané problematice.

Autorka se v prvé řadě zabývá stručným vysvětlením hlavního přínosu CPK, kterým by mělo být celkové 

zastřešení přístupu ke službám a zdrojům českých knihoven. Zdůrazněn je zde zejména přínos pro uživatele, 

který vzhledem k možnosti vzdáleného přístupu a možnosti online registrace získá koncepcí slibovaný přístup 

k bohatství knihoven v kteroukoliv denní dobu, aniž by při tom fyzicky knihovnu navštívil. Z hlediska různého typu

uživatelů představuje autorka i zajímavé zdroje CPK. V druhé polovině článku přehledně informuje o činnosti 

jednotlivých pracovních skupin CPK a etapách realizace celého projektu.

Dle názvu článku (CPK - včera, dnes a zítra) lze předpokládat, že se čtenář dozví základní informace o vzniku

myšlenky CPK, o cestě k dnešnímu stavu a výhledech do budoucnosti. Tyto předpoklady jsou, zřejmě vzhledem 

k rozsahu, splněny jen částečně. Pokud chce čtenář získat ucelenější informaci, musí navštívit doporučované 

webové stránky CPK.

Kolegyně Hornychová sama ve svém článku upozorňuje, že knihovníci v podstatě nemají jasnou představu o tom, 

co CPK přinese čtenářům a uživatelům knihoven, ani jaké výhody bude mít pro samotné knihovny. Vzhledem 

k tomu, že knihovnicko-informační zpravodaj U nás je primárně určen knihovníkům z menších knihoven, kteří mají 

ztíženější situaci v získávání odborných informací, bude vhodné navázat dalším článkem, který se bude 

podrobněji zabývat přínosem CPK pro knihovny.

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Web CPK: http://www.knihovny.cz/
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