
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 9. 6. 2016

Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 2

Sekce: Nové trendy

Název článku: Přidané služby obohacující knihovní katalogy současnosti

Autor: Lenka Málková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160211

Přidané služby obohacující knihovní katalogy současnosti

Lenka Málková

Když jsem byla požádána o napsání tohoto článku a dozvěděla se, že má být otištěn v rubrice „Nové trendy“, 

trochu jsem se bránila. Vždyť katalogy s obohacenými záznamy a přidanými službami jsou již několik let pro řadu 

knihoven samozřejmostí, nikoliv novinkou. Podobnou tematikou jsem se zabývala již před pěti lety na konferenci 

INFOS ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách a od té doby se toho tak moc nezměnilo. Pokusím se tedy o 

aktualizaci svého tehdejšího příspěvku a budu doufat, že alespoň pro některé knihovny bude přínosem.

Online katalog lze bezpochyby přirovnat k výkladní skříni knihovny, proto by měl být na dobře viditelném místě 

webu. Výhodou je, pokud lze z webu knihovny přímo vstoupit do čtenářského konta. Katalog knihovny v mnohém 

připomíná katalog zboží v internetovém obchodě – slouží k objednávání dokumentů a služeb. V dalším textu 

nebudu zdůrazňovat dnes již zcela samozřejmé a běžné funkce katalogů, jako je objednávání a rezervace 

dokumentů, informace o stavu zpracování objednávky, prodlužování výpůjček, předběžná registrace, upomínky a 

upozornění o končící výpůjční lhůtě, formulář pro dotazy knihovně atd. Zaměřím se spíše na různá vylepšení a 

zdokonalení, která zvýší uživatelský komfort a umožní uživatelům sdílet vlastní názory s ostatními.

http://a
pi.ning.
com/fil

            Moderní knihovní systémy by měly podporovat využívání prvků webu 2.0, kdy aktivní uživatelé 

spoluvytvářejí vzhled a podobu katalogu.

Typickým příkladem jsou nejhledanější výrazy v katalogu. Jsou zobrazována často hledaná slova a sousloví, která 

uživatelé předchozí den použili opakovaně v dotazech při vyhledávání. Slova se odlišují velikostí písma, která 

závisí na četnosti jejich použití. Nejčastěji se vyskytující slova jsou zobrazena největší velikostí.

Přidanou hodnotu poskytnou uživateli také přehledy nejčastěji žádaných a nejčastěji půjčovaných titulů.

Důležitou kreativní částí katalogu jsou komentáře uživatelů, kdy čtenáři mohou psát a sdílet názory na jednotlivé 

dokumenty. Komentáře mohou sloužit jako doporučení ostatním, případně poskytují doplňující informace o 

konkrétním dokumentu. Jednodušší a možná i srozumitelnější je hodnocení knihy vyjádřené hvězdičkami tak, jak 

jej známe i z e-shopů.

Dalším dobře dostupným obohacením bibliografických záznamů v katalogu jsou obálky a obsahy knih a periodik. 

Obálky dokumentů jsou pro uživatele, navyklé v běžném životě hlavně na vizuální podněty, velmi vítanou přidanou 

hodnotou. Při katalogizaci dokumentu je podle ISBN ověřováno, zda je již obálka uložena na serveru 

www.obalkyknih.cz. Projekt agreguje různé zdroje informací do jedné, snadno použitelné webové služby. Tato 

služba slouží k obohacení bibliografických údajů o další prvky. Kromě obálek a obsahů jsou to: fulltexty obsahů 

převedené na text pomocí technologie OCR a zpřístupněné pro indexaci knihovním systémem, anotace, 

komentáře a hodnocení, autority, tj. obrazové a jiné materiály napojené na ID autority, např. fotografie osob, GPS 

souřadnice míst, www odkazy…

Zdrojem pro obalkyknih.cz jsou zejména spolupracující nakladatelé a knihkupci, kteří za jistých podmínek souhlasí 

se zobrazováním obálek v knihovních katalozích knihoven patřících do sdružení SKIP. Dalším zdrojem obálek 

jsou samy knihovny, které aktivně skenují obálky knih ze svých knihovních fondů a ty pak vkládají na obálkový 



server. Služby systému obalkyknih.cz využívá celá řada knihoven všech velikostí i zaměření, včetně většiny 

velkých knihoven. Řada dodavatelů knihovních systémů už podporu pro službu obalkyknih.cz nabízí. Pro 

informace o stavu podpory se obraťte na vašeho dodavatele knihovního systému. Dne 6. 4. 2016 

databáze obsahovala 1 155 986 obálek a 185 999 obsahů českých a zahraničních publikací.

http://ashlandtech.org/wp-
content/uploads/2014/09/1.pn
g

Užitečnou službou je možnost vyhledání dalších informací o konkrétní knize, často i plného textu odkazem na 

https://books.google.cz přímo ze záznamu v katalogu. Čtenář se pak může lépe rozhodnout, zda si knihu vypůjčí, 

koupí anebo se spokojí s nabídnutým plným textem.

http://www.citace.com/
images/new/logoCitac

Pro ty, kteří potřebují ve svých studentských či vědeckých pracích citovat použitou literaturu, je určen generátor 

citací Citace.com nebo jeho profesionální verze Citace PRO. Jde o plnohodnotný citační software, který umožňuje 

citovat podle normy ČSN ISO 690. API rozhraní umožňuje zobrazování citací přímo v knihovních katalozích. S 

verzí Citace PRO lze kromě ISO 690 využít i další známé citační styly. Pokud si nainstalujete doplněk pro 

Microsoft Word, budete moci vkládat citace přímo při psaní textů ve Wordu a následně vygenerovat soupis použité 

literatury.

Knihovny mohou z online katalogu zpřístupnit uživatelům i další služby. Příkladem je tematická mapa fondu, která 

poskytuje tematický profil fondů uspořádaný do 26 základních předmětových kategorií metodou konspektu, tj. 

mezinárodního standardu pro popis a budování knihovních fondů a knihovních sbírek.

Další možnou službou je odkaz na formulář umožňující čtenářům dávat vlastní návrhy na dokoupení knih do 

fondu. Knihovna má možnost také informovat čtenáře o nových přírůstcích do fondu, ať už tradičním přehledem 

nových titulů, nebo zasíláním avíz o nových titulech odpovídajících předem naformulovanému dotazu uživatele 

(služba SDI – Selective Dissemination of Information).

Výše uvedená obohacení záznamů a vylepšení služeb prostřednictvím katalogu jsou sice chvályhodná, ale vývoj 

směřuje k integrovaným knihovním systémům poskytujícím jednotné rozhraní k vyhledávání ve více zdrojích. Na 

jednom místě přinášejí uživateli možnost vyhledávání v lokálních sbírkách knihovny i ve vzdálených databázích a 

výsledek prezentují jednotně na jednom místě s ohledem na intuitivnost vyhledávání a přehlednost prezentace 

výsledků. Uživatel by měl být bez nutnosti zaškolení schopen efektivně vyhledávat. K tomu slouží jednoduché 

vyhledávání podobné vyhledávání v Googlu, přičemž zpřesnění výsledků se dosáhne výběrem z nabídky faset. 

Výsledky jsou automaticky obohaceny o recenze, hodnocení, obálky, doporučení typu „lidé, co hledali tuto 

publikaci, hledali také toto:“ atd.
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