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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

- 54 knihovnických institucí sjednotilo informace o své 
periodické literatuře ve fondech do jednoho katalogu 
(SK VPK)
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SK VPK – co obsahuje

- časopisy z fyzických fondů účastnických knihoven

- licencované zdroje účastnických knihoven (!)

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

→ 40 knihoven poskytuje DD služby prostřednictvím 
systému VPK

→ zbylé knihovny poskytují klasické meziknihovní 
služby
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VPK

spektrum nabízených služeb:

 dodání plného textu (formou EDD nebo reprografické 
služby)

 Current Contents

 MMS

Služby nabízené prostřednictvím VPK

2010 2011 2012 2013 2014 (10)

Požadavky celkem 19974 16693 15308 14482 11316

požadavky do NTK 9023 7539 7283 7188 6147

požadavky MMS 4784 3895 3961 4169 3584

kopie (EDD + papír. kopie) 3723 3163 2950 2705 2313

Current Contents 516 481 372 314 250
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VPK – struktura a konta (1) 

Celkový počet kont ve VPK: 747

1. Účastnické knihovny (46) 

● sdílení informací o svých fondech prostřednictvím SK VPK

● koordinace akviziční politiky (původní idea)

● informace o licenčních elektronických zdrojích

● účastníci (=poskytovatelé služeb i uživatelé)

- aktivní = poskytující služby prostřednictvím VPK
(vč. NTK = SC VPK)

- pasivní = poskytující jen klasické meziknihovní služby
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VPK – struktura a konta (2) 

2. Uživatelé
a) právnické osoby

• Knihovny registrované na MK ČR – služby:
▫ z tištěných zdrojů (= z fyzického fondu) 

prostřednictvím EDD – koncový uživatel získá papírovou kopii
- koncovému uživateli PDF do osobní schránky 

papír. kopie poštou
z licencovaných DB – dle licenčních podmínek 
(koncovému uživateli VŽDY papírová kopie!)
MMS, CC

• Knihovny neregistrované – služby:
z tištěných zdrojů papírová kopie poštou
z licencovaných zdrojů – uživateli papírová kopie
MMS, CC

• Komerční subjekt – služby:
z tištěných zdrojů papírová kopie
MMS, CC 6



VPK – struktura a konta (3) 

2. Uživatelé

b) fyzické osoby – služby:

z tištěných zdrojů (= z fyzického fondu) EDD, papír. kopie

z licencovaných DB papírové kopie
MMS, CC

VPK – počet kont 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014(6)

Počet kont ve VPK 693 713 728 746 748

z toho konta účastnická 44 44 46 47 47

z toho uživatelská konta 649 669 682 699 701
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VPK z pohledu účastnické knihovny

Konto účastnické knihovny – pohled „dovnitř“

- Zadání nového požadavku:

možnost objednání článku/CC – z SK VPK

možnost objednání článku mimo SK VPK, MMS

- Přehled zadaných požadavků

- Přehled požadavků k vyřízení

- Výpis z účtu

- Nastavení

- Správa koncových uživatelů služby EDD

- Statistiky

- Ostatní info
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VPK z pohledu uživatelské knihovny

Konto uživatelské knihovny – pohled „dovnitř“

- Zadání nového požadavku:

možnost objednání článku/CC – z SK VPK

možnost objednání článku mimo SK VPK, MMS

- Přehled zadaných požadavků

- Výpis z účtu

- Nastavení

- Správa koncových uživatelů služby EDD
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VPK z pohledu fyzického uživatele

Konto fyzického uživatele – pohled „dovnitř“

- Zadání nového požadavku:

možnost objednání článku/CC – z SK VPK

možnost objednání článku mimo SK VPK, MMS

- Přehled zadaných požadavků

- Výpis z účtu

- Nastavení
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SC VPK

 vedení a správa SK VPK (opravy, úpravy, vkládání dat)

 vedení a správa uživatelských kont (uzavírání/rušení 
smluv, centrální evidence smluv, doplňování kont, opravy 
údajů)

 další vývoj a údržba této technologie

 poskytování služeb v rozsahu účastnické knihovny 

 zajištění a provoz dalších souvisejících technologií 
(distribuce požadavků, účtovací systém, reklamace apod.)

 pomoc a podpora při problémech či nejasnostech 
(ověření titulu, technická podpora) 
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Účastnické knihovny

Povinnosti:

● sdílení dat (fyzický fond periodik)

● poskytování služeb v rámci dohodnutých podmínek

● aktualizace dat SK VPK:

vkládání nových časopisů/rušení záznamů titulů

aktualizace roků odběrů/rušení odběrů

- v průběhu roku

- aktualizace seznamu odběrů periodik, které má 
knihovna v plánu nakoupit v následujícím roce

▫ ověřování bibliografických informací (Portál ISSN; Česká db ISSN; 
Ulrich´s periodical directory; LC; Zeitschriftendatenbank…)
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Vize do budoucna

1. Snaha o rozšíření systému VPK

a) jednáme o propojení eDDO a VPK

- úvodní jednání mezi NK ČR a NTK o službách a  
funkcích, které poskytuje VPK a které jsou využívány v 
eDDO

- v současné době probíhá v NK ČR podrobná 
analýza funkcí a služeb navázaných na eDDO, po 
doplnění odpovědí NTK a komentářů za NK ČR bude 
podklad předán vedení NK k rozhodnutí

b)   snahy o zapojení krajských knihoven, které dosud 
nejsou v systému VPK (více v bodě VPK a MVS)
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x právnické aspekty 
- ze strany NTK probíhají analýzy právního zakotvení 
VPK
- nový právní základ ve formě smluv (elektronické   

uzavírání smluv? Dilia x mojeID, el. podpis)

x technické otázky 
- online platby
- nová platforma pro VPK
- nové uživatelské user-friendly rozhraní
- propojení platebního systému 
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2. Postupné propojování SK ČR a VPK

Fáze:
1) seriály s ISSN:
při procesu zobrazování titulu s ISSN 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 z VPK“                         → 
přihlášení do systému VPK → možnost objednání

Testováno na konci října 2014

2) tituly bez ISSN – nutno doladit (dotaz na základě 
názvu??)
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Informace o objednávání z VPK
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Informace o objednávání z VPK
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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)

Důvody: 

knihovna nahlásí do SK VPK pouze ty roky, z nichž je 
schopna/ochotna poskytnout DDS; 

na preciznosti dat v SK VPK je založeno workflow VPK 
= > knihovny jsou tím přirozeně „nuceny“ uvádět 
přesnější údaje; v SK ČR i SK VPK probíhají roční 
aktualizace dat
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Informace o objednávání z VPK
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Řešení: 

o odkaz Informace o objednávání z VPK u tlačítka                                       
= návod: Co dělat, když…?

o budeme apelovat na knihovny, aby info o svých 
odběrech sjednotily, opravily (povinnost každé 
knihovny udržovat data aktuální!) – plánováno na r. 
2015

o VPK umožňuje zadat objednávku bez vazby na 
konkrétní ročník periodika v SK VPK
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Informace o objednávání z VPK
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Postupné propojování SK ČR a VPK (II)
Fáze:

3) rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro zajištění 
meziknihovních služeb v ČR, včetně vazby na 
Souborný katalog ČR

nabídka meziknihovních služeb bude rozšířena o MVS
= ze SK ČR bude možnost objednat meziknihovní výpůjční 
službu prostřednictvím systému VPK (a tím případně i zúčtovat 
poštovné)
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Jak to bude asi fungovat?

u záznamů knih ze SK ČR se budou předávat SK VPK 
údaje z pole 910 (knihovny vlastnící dokument) -> 
porovnání knihoven, které dle SK ČR vlastní 
dokument, s knihovnami, které ve VPK poskytují 
služby

v případě, že bude nalezena knihovna, která zároveň 
hlásí dokument v SK ČR a je zapojena do VPK, VPK by 
umožnila objednat výpůjčku u této knihovny
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VIRTUÁLNÍ POLYTECHNICKÁ KNIHOVNA

Vstup pro registrované uživatele

Virtuální polytechnická knihovna je služba pro registrované uživatele.

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

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


Nápověda:

www.nkp.cz/soubory/sluz/informace-o-objednavani-
z-vpk/

Adresy a kontakty:

skc@nkp.cz – kontaktní mail

www.vpk.cz

Problémy v prostředí VPK:

digi@techlib.cz

marcela.ouzka@techlib.cz

vaclav.heicl@techlib.cz
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Otázky??

Děkujeme za pozornost!
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