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Zápis z jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz  
 

Datum konání 16.10. 2018 

Místo konání Praha, KNAV + videokonference 

Účastníci 
 

Členové ŘV: H. Hemola, J. Kaňka, T. Kubíček, M. Lhoták, E. Měřínská, B. 
Stoklasová 
Omluveni: T. Řehák 
Hosté: P. Žabička 

 
Uvítání, úvod (M. Lhoták)  
 
Kontrola plnění úkolů (B. Stoklasová) 

Úkoly z posledního jednání ŘV CPK: 

Vypovězení smlouvy na MetaLib a SFX 
Odpovědnost: NK ČR (E. Lichtenbergová) 
Termín: ihned 
Stav: smlouva vypovězena 
 
Návrh dalšího postupu pro zajištění linkserveru pro CPK 
Odpovědnost: MZK (P. Žabička) 
Termín: ihned 
Stav: probíhá výběrové řízení 
 
Stanovení priorit pro výběr institucí pro zapojení na úrovni zdrojů 
Odpovědnost: B. Stoklasová  
Termín: 15. 9. 2018 
Stav: splněno, shromážděno v tabulce, další zpracování MZK 
 
Příprava a realizace hlasování Rady CPK o prodloužení funkčního období ŘV a KV CPK (formou per 
rollam) 
Odpovědnost: M. Lhoták 
Termín: ihned 
Stav: podklady budou zaslány Radě v předstihu před jednáním 
 
Příprava a projednání úpravy jednacího řádu ŘV a KV 
Odpovědnost: M. Lhoták (podklad O. Lachnit) 
Termín: 9. 11. 2018 
Stav: podklady budou zaslány Radě v předstihu před jednáním 
 
Zpráva o zasedání Expertního týmu CPK (B. Stoklasová) 
Expertní tým se sešel 4. 10. 2018 v klubovně Městské knihovny v Praze. Hlavní projednávaná témata: 
● Zpráva o stavu portálu Knihovny.cz 

● Služba Získej a její propojení s portálem Knihovny.cz (prezenace J. Pokorného + diskuse) 
● Ukončení JIB (přebírání záznamů, oborové brány, linkování) 
Zápis z jednání Expertního týmu 

https://drive.google.com/file/d/1Fh3MjWdrCPoR_zHZGjOOR7SmA127LARs/view?usp=sharing
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Stav portálu Knihovny.cz, Získej, Ukončení JIB: přebírání záznamů, oborové brány, linkování  
(P. Žabička) 
Zpráva o stavu portálu  
● Čísla – informace o počtu zapojených knihoven a zdrojů 

● Získej – probíhá dolaďování API na straně NTK, existuje možnost nastavení verze Získej v CPK 
(ostrý nebo zkušební režim), probíhají školení, zatím integrace přes tlačítko, zůstane pro 
nepřihlášené uživatele, postupně plná integrace 

● Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu, nutno dotáhnout smlouvy 

● Nový (zjednodušený) systém zapojení knihoven, nutno dotáhnout přidání ředitelů nových 
knihoven do maillistu Rady a aktualizace členů Rady 

● GDPR - chybí smlouva s NTK na Získej, nutno dotáhnout https 

● Metodiky – zapojení metadatových a fulltextových zdrojů 

● E-learningový kurz, školení pro knihovny 

● JIB – řezy pro oborové brány, role SFX u oborových bran, školení pro oborové brány 

● Přebírání záznamů – migrace profilů z JIB na CPK do konce roku, přechod na výhradní využití UTF-
8, nutná výzva k přesměrování profilů 

● Propagace – větší PR kampaň – po spuštění Získej 
Celá prezentace 

Diskuse k tématu: K informacím CHCI TO a ZÍSKEJ by logicky patřila i navigace na možnost, kde knihu 
KOUPIT, pokud není jinak dostupná nebo uživatel na získání spěchá. Byly diskutovány klady i rizika 
této možnosti. 
Propagace: menší akce zajistí MZK včetně fb kampaně, pro masivní kampaň pro veřejnost by bylo 
vhodné oslovit se žádostí o spolupráci R. Giebische. Bylo doporučeno i oslovení G. Jarkulišová (Sekce 
veřejných knihoven, regionální knihovny)  

 
Financování provozu a rozvoje portálu (T. Kubíček) 
Finance byly převedeny do rozpočtu MZK. Pro rok 2019 není jasné, zda bude dostatek prostředků na mzdy 
(MK musí žádat o uvolnění na MF) 
 
Služba Získej a úprava Knihovních řádů (H. Hemola) 

Podklady v NK jsou připraveny, je třeba připravit materiál pro jednání Rady. 
 
Zpráva o prezentaci portálu na poradě vedoucích fakultních knihoven UK (P. Žabička, B. Stoklasová) 
Informace o prezentaci a průběhu jednání, prezentace byla vyslechnuta se zájmem, proběhla diskuse, ale 
zapojení UK bude zřejmě trvat dlouho. 
Poznámka: Po jednání ŘV obdrželi P. Žabička a B. Stoklasová vyjádření ředitelky Ústřední knihovny UK 
k možnému zapojení: „Knihovny dostaly měsíc na vyjádření, zda mají nebo nemají zájem zapojit se do 
projektu. Zatím odpovědělo 12 knihoven a jen dvě jsou pro zapojení. Knihovny, které se nechtějí zapojit, 
mají především obavu z velkého nárůstu MVS požadavků. Část z nich si myslí, že bychom měli počkat, až 
bude v projektu více vysokoškolských knihoven, a navrhuje, aby zástupci projektu Knihovny.cz jednali 
především s AKVŠ o zapojení VŠ knihoven. Nicméně většina knihoven se nebrání pozdějšímu zapojení. 
Postoj většiny je zkrátka vyčkat na další vývoj.“ 

 
Projekty pro rok 2019  
● Projekt KNAV – koordinace, expertní tým, zhruba stejný finanční objem jako v roce 2018, 

s ohledem na převod komunikace s knihovnami pod MZK je možné zahrnout i část propagace 
(nutno specifikovat a vyčíslit) 

● Projekt NTK – služba Získej (nutno upřesnit obsah i finanční nároky před jednáním Rady) 
 
  

https://docs.google.com/presentation/d/18vQG9fwuAafelCkgR7svY4brxLXgPqJozbvw7MpB4tw/edit?usp=sharing
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Program pro zasedání Rady CPK 
Rámcový návrh programu včetně harmonogramu: 
● Zahájení a kontrola úkolů (M. Lhoták, B. Stoklasová: 30 minut) 
● Stav prací na CPK včetně náhrady funkcí JIB (P. Žabička: 30 minut) 
● Uzavření JIB (B. Stoklasová: 15 minut) 
● Stav prací na Získej + změny Knihovních řádů (J. Pokorný, H. Hemola: 45 minut) 
● Projekty pro rok 2019: (M. Lhoták, J. Pokorný: 20 minut) 
● Pauza na oběd (60 minut) 
● Volba členů ŘV a KV  
● Změna jednacího řádu 
● Různé 
 
Úkoly: 
Aktualizace členů Rady – přidání ředitelů nových knihoven s podepsanou smlouvou + přidání 
ředitelů nových knihoven do maillistu Rady  
Odpovědnost: P. Žabička (dodání podkladů do KNAV a aktualizace rubriky Orgány projektu ), M. 
Lhoták (přidání nových členů do maillistu) 
Termín: 7. 11. 2018 
 
Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV 
Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták 
Termín: 30. 11. 2018 
 
Oslovení knihoven přebírajících záznamy z JIB – výzva k přesměrování profilů 
Odpovědnost: P. Žabička (zaslání seznamu knihoven využívajících JIB ke stahování záznamů), B. 
Stoklasová (příprava dopisu, oslovení knihoven) 
Termín: ihned 
 
Uzavření smlouvy (GDPR pro Získej) mezi MZK a NTK 
Odpovědnost: P. Žabička, J. Pokorný za NTK 
Termín: 31. 12. 2018 
 
Příprava podkladu pro úpravu základních dokumentů (knihovní řády, ceníky) a interních procesů 
členských knihoven v souvislosti se službou Získej 
Odpovědnost: H. Hemola 
Termín: 31. 10. 2018 
 
Specifikace prací z oblasti propagace pro projekt KNAV (včetně finančních nároků) 
Odpovídá: P. Žabička („malá“ propagace), M. Lhoták („velká“ propagace) 
Termín: 30. 11. 2018 
 
Verze zápisu: 2018-11-02 Schváleno členy ŘV 
Zapsala: Bohdana Stoklasová, tajemnice ŘV 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/organy-projektu#rada

