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Meziknihovní služby 
= z pohledu SWOT analýzy veřejných informačních služeb patří k 
silným stránkám veřejných služeb poskytovaných NTK

Nastínění „Roadmap“ meziknihovních služeb 

aneb Jak přejít

z minulosti (důležité = hodnoty, mise) 

přes současnost (zhodnocení úspěchů, definice výzev a trendů)

do budoucnosti (otázky – Jakou chceme budoucnost? Jak se 

můžeme připravit?)
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MS

- v současné době odklon od tradičního pojetí 
meziknihovních služeb → éra sdílení dokumentů:

 knihovny postupně přecházejí na „pouhé“ 
zajišťování přístupu k elektronickým informacím

 knihovny musejí zprostředkovat svým uživatelům 
dostatek informací o nově vydaných 
dokumentech z jednotlivých vědních oborů 
(current contents, new books)

Plán hlavních úkolů A.3
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Meziknihovní služby

meziknihovní meziknihovní

výpůjční služby meziknihovní         informační služby

reprografické služby

meziknihovní služby   meziknihovní služby

mezinárodní vnitrostátní

Další služby uživatelům (a knihovnám): 

CC; EOD; reprografické a digitalizační služby
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Current Contents
• služba průběžného zasílání kopií obsahů z každého 

došlého čísla časopisu z fondu knihovny. 

• objednávka osobně, poštou, prostřednictvím webového 
formuláře; služba je poskytována i prostřednictvím VPK 
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EOD – eBooks on Demand 

= služba, která zprostředkovává digitalizaci historických knih z fondu 
knihovny na objednávku zákazníka; vztahuje se na dokumenty z let 
1500-1900, resp. 1913 v ČR (AZ). 

Projekt 1. 5. 2009 – 30. 4. 2014 (x NTK poskytuje službu i nadále) 
Zapojeno 35 evropských knihoven (CZE, DNK, EST, FRA, HUN, DEU, 
PRT, AUT, SVK, SVN, SWE a CHE). 
Koordinátor projektu Univerzitní knihovna v Innsbrucku
V ČR nabízejí službu EOD ještě:

MZK KNAV Vědecká knihovna v Olomouci 

Objednávky z fondu NTK a fondů knihoven spolupracujících s NTK
Knihovna Divadelního ústavu 
Národní lékařská knihovna 
Knihovna Vojenského historického ústavu
Krajská vědecká knihovna Liberec
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Strategická priorita 1.2.2.0 a 3.4.2 a Plán hlavních úkolů A.5
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EOD v číslech 
= příklad projektu, který byl úspěšně uveden do provozu

Cíl projektu

Digitalizace publikací z historického fondu na objednávku –
„sponzoring“, mecenášství

Přiblížit obsah HF knihoven uživatelům

Jak toho dosáhnout?

Propagace (letáčky, akce – Muzejní noc)

Akční nabídky (Vánoční akce EOD, Akce k 5. výročí NTK)
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Mezinárodní meziknihovní služby

= MMS umožňuje na základě principů a postupových 
směrnic IFLA získat pro uživatele dokument z fondu 
zahraniční knihovny v případě, že se nenachází ve 
fondu žádné knihovny na území státu žadatele

-v ČR zajišťují tyto služby: NK ČR, NTK, KNAV ČR, MZK, 
VKOL a NLK 

- NTK se zaměřuje na zajištění služby z oblasti 
technických oborů a aplikovaných přírodních věd s 
technikou souvisejících

Plán hlavních úkolů A.3
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Statistický pohled na MMS v NTK (1)
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MMS v NTK (2)
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MMS v NTK (3)
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MMS v NTK (4)
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MMS v NTK (5)
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MMS v NTK (6)
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MMS - srovnání NTK a NK ČR v letech 2010-2013
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Situace v MMS:

Pokles počtu požadavků od r. 2008;
v posledních 2 letech opět mírný nárůst  

x letošní rok – poprvé se promítne zvýšený kurz EUR

Příčiny poklesu zájmu o MMS:

 krize 2008 (celoevropský trend) – patrně důsledek snížení 
rozpočtu výzkumných institucí, které patří k hlavním uživatelům 
služby MMS

 větší nabídka el. zdrojů v ČR

 dostupnost EIZ (ilegální; legální – komerční, CC, volně dostupné 
zdroje, Google Scholar, Open Access…)

 lepší dostupnost a cena zahr. publikací na trhu (Amazon)

 složité, drahé, pomalé, náročné na „pracovní sílu“
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Co dále?

Nabízíme

- kvalitní služby (patříme mezi nejlepší v ČR, 2. největší 
MMS v republice, spokojení zákazníci se vrací)

- dobrou cenu
• v porovnání s ostatními máme nižší sazby (ještě NK ČR)

x musíme pokrýt náklady

- cílíme na kmenovou skupinu zákazníků (VŠ, studenti), 
propagací a akcemi (např. cenově výhodné akce pro 
studenty)

Sledujeme trendy - spektrum uživatelů, požadavků, 
nejvyužívanější licencované zdroje…
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Vnitrostátní meziknihovní služby

• ústup od tradičního vzájemného vypůjčování
fyzických titulů směrem k zajištění kopií částí 
požadovaných dokumentů

• NTK je aktivní (= žádající) knihovnou

pasivní (= dožadovanou) knihovnou

• vyřizuje žádosti o DD ze svých fondů od 
ostatních knihoven z ČR a uživatelů VPK (role 
pasivní)

Plán hlavních úkolů A.3
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Situace ve vnitrostátních MS

velmi podobná jako na poli MMS - ovlivněna 

• nedostatkem finančních prostředků na poli 
vědy a výzkumu

• přesunem zájmu k elektronickým či 
elektronicky dostupným zdrojům a 
informacím

• větší nabídkou na poli elektronických zdrojů

• rostoucími možnostmi internetu 
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Vnitrostátní MS - statistická data (1)
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Vnitrostátní MS- statistická data (2)
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MVS + MRS

Budoucnost těchto služeb?

- statistiky ukazují pokles zájmu o tuto službu, potřeby 
uživatelů se ubírají jinými cestami x dokud bude služba 
žádaná…

- snaha o centralizaci všech služeb DD do jednoho 
místa (VPK), které bude nabízet celou paletu služeb; 
pokud se nabídka služeb VPK rozšíří i o oblast MVS (viz 
statistiky NK ČR - MVS), pomůže systém s řešením 
dalších cca 6 tisíc požadavků (jen za NK + NTK)
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MVS + MRS z pohledu statistiky - NTK

* v letech 2010-2011 údaje pouze za MVS
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VPK jako systém DDS

- vznik r. 2000

- společný projekt především technicky (!) zaměřených 
knihoven, které chtějí dosáhnout radikálního zvýšení 
dostupnosti informačních zdrojů místním i 
vzdáleným uživatelům

- 47 knihovnických institucí sjednotilo informace o své 
periodické literatuře ve fondech do jednoho katalogu 
(SK VPK)

- v současné době převaha odborných časopisů 
zaměřených především na techniku a aplikované 
přírodní vědy, medicínu a v menší míře na 
společenské vědy

Strategická priorita 4.4 a Plán hlavních úkolů A.3
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Požadavky VPK a eDDO
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VPK
- spektrum nabízených služeb:

dodání plného textu (formou EDD nebo reprografické služby)

MMS
Current Contents
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VPK – struktura a konta

Celkový počet kont ve VPK: 748

1. Účastnické knihovny (47) 

2. Uživatelé
a) právnické osoby

b) fyzické osoby

VPK – počet kont 2010-2014
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Budoucnost?

1. snaha o rozšíření systému VPK

a) jednáme o propojení eDDO a VPK – v současné době v 
NK probíhají analýzy 

b) snahy o zapojení krajských knihoven, které dosud nejsou 
v systému VPK 

x právnické aspekty - nutno celý projekt ze strany NTK 
oficiálně zastřešit → v tomto duchu informovat účastnické 
knihovny

- nový právní základ ve formě smluv 
(elektronické uzavírání smluv? Dilia x mojeID, el. podpis)
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technické otázky 

▫ úvahy o nové platformě pro VPK
▫ nové uživatelské user-friendly stránky a rozhraní
▫ propojení platebního systému 
▫ online platby

realizace propojení s eDDO
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2. postupné propojování SK ČR a VPK

a) otestováno na seriálech, které mají ISSN:

při procesu zobrazování titulu v SK ČR dotaz do SK VPK, zda se ISSN ve 
VPK nachází, do zobrazeného záznamu pak v případě kladné odpovědi 
přibude tlačítko „Objednat článek přes VPK“ → přihlášení do systému 
→ možnost objednání

x problémy: nesouhlasí odběry v SK ČR s odběry v SK VPK
nesouhlasí informace o knihovnách, které konkrétní titul 

odebírají (v SK ČR účastnická knihovna VPK odběry má X v SK VPK u 
titulu uvedena není) 

 budeme apelovat na knihovny, aby info o svých odběrech 
sjednotily, opravily (povinnost každé knihovny udržovat data 
aktuální!)

b) tituly bez ISSN – nutno doladit (dotaz na základě názvu??)

▪
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3. rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro zajištění 
meziknihovních služeb v ČR, včetně vazby na Souborný 
katalog ČR – součást projektu CPK

nabídka meziknihovních služeb bude rozšířena o možnost 
objednat z SK ČR prostřednictvím systému VPK i MVS

zobrazení požadovaného záznamu v SK ČR → Služby pro knihovny →
Požadavek MVS → v tuto chvíli dotaz do VPK, zda některá z knihoven, 
uvedených u záznamu v SK ČR, je účastnickou knihovnou VPK → v 
případě kladné odpovědi se v okně Přihlášení do systému objeví kromě 
Sigly a hesla pro SK ČR též možnost vstoupit registrací do systému VPK 
a objednat dokument

Výhody: jedno heslo pro všechny meziknihovní služby

jeden účet/jedno konto

účetní systém (žádná fakturace, bankovní převody)

Žádoucí, aby se do VPK zapojily alespoň všechny krajské 
knihovny
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Virtuální polytechnická knihovna je služba pro registrované uživatele.

Pro její využití je nutné znát své přihlašovací jméno a heslo.

VIRTUÁLNÍ POLYTECHNICKÁ KNIHOVNA

Vstup pro registrované uživatele

BOA001     HBG001 OLA001     PNA001
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https://sc.vpk.cz/vpk/sc/openurl?issn=0042-4544


Z uživatelského hlediska je důležitější, co a jak knihovna 
poskytuje, než co a jak knihovna vlastní a spravuje.

Výzvy:

 Internet (legální; ilegální)

 AZ + Dilia (zejm. VPK, EOD) + komerční nakladatelé a 
jejich licenční smlouvy

 Nedostatek financí 

 Výchova uživatelů pro práci s informacemi, zvyšování 
informační gramotnosti 
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Přežijí MS? Proč a jak?

Provádíme uživatelské průzkumy a shromažďujeme poznatky 
ohledně uživatelského chování a potřeb, s jejichž pomocí 
můžeme zefektivnit rozvoj a budování fondu.

Fokus služeb MMS, MVS a EOD se posouvá směrem k zajišťování 
dodávání určitých typů dokumentů, které jsou vzácné a/nebo 
těžko dostupné
- neexistuje alternativa knihovnám

Co můžeme, resp. musíme nabídnout:

 Kvalitní a rychlé vyřízení služeb

 Zajímavou cenu - z hlediska uživatele

 Centralizaci všech služeb; integraci do discovery systému NTK

 Snadnou přístupnost a rychlou dostupnost - provozováním on-
line/digitálních služeb v co největší míře (bez nutnosti navštívit 
knihovnu)
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Otázky??

Děkuji za pozornost!
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