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NTK jako kampusová knihovna

• Národní technická knihovna uprostřed Kampusu Dejvice
jako přirozené centrum knihovních a informačních služeb

• Uživatel získává celý servis najednou na jednom místě 

• Další důsledky: zefektivnění, zjednodušení a zlevnění služeb

• Nabídka pro okolní instituce: integrace vlastní knihovny do 
NTK
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Knihovna ÚOCHB

• Středisko vědeckých informací ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

• Knihovna převážně pro vědecké pracovníky ústavu

• Důraz na elektronické dokumenty, silný odklon od tištěné 
produkce

• Tištěný fond tvoří cca 71 titulů časopisů, 1 807 ročenek a 1 
152 knih.

• 7 zaměstnanců
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Projekt integrace s ÚOCHB

• Rozhodnutí o integraci v roce 2014

• Trvání projektu: podzim 2014 až konec roku 2015

• Řízení projektu pomocí 3 pracovních skupin:
- skupina pro fyzický fond
- skupina pro procesy a služby
- skupina pro ICT

• Hlavní milník: sloučení AKS a spuštění výpůjčního procesu v 
integrovaném režimu – 24. 11. 2015

• Vznikne nejrozsáhlejší veřejně dostupná chemická knihovna v ČR
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Smlouvy s společnosti TECH – 11.11.2015
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Východiska a cílový stav projektu

• sloučení fondu knihoven do jednoho skladu a jeho využití ve 
společných službách

• fond ÚOCHB vřazen do volného výběru a stavěn podle 
systému NTK (LCC)

• migrace dat AKS ÚOCHB do AKS NTK

• fond zůstává v majetku jednotlivých knihoven, akvizice 
pracuje s oddělenými rozpočty příslušných institucí

• ale budování fondu bude koordinováno společnou Knihovní 
radou NTK

• společné služby (výpůjční, MVS, EDD, referenční)

• zaměstnanci ÚOCHB budou pracovat v provozu NTK
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Sloučení fondu knihoven

• Skupina pro fyzický fond připravila řešení pro sloučení 
časopiseckého fondu NTK, VŠCHT a ÚOCHB

• Při sloučení proběhla deduplikace a doplňování s cílem získat 
co nejkompletnější řady jednotlivých titulů v jednom 
exempláři

• Bylo ušetřeno mnoho stovek metrů regálového prostoru a v 
mnoha případech došlo ke zlepšení fyzického stavu 

• Sestěhování časopisů v deduplikované podobě proběhlo ve 
dnech 7. – 15. září 2015

• Knihy (cca 1 100 kusů) budou postupně připraveny pro 
vystavení ve volném výběru (LCC, zabezpečení, vizuální 
značení)
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Migrace dat AKS ÚOCHB do AKS NTK

• ÚOCHB využívá AKS Aleph 500, který provozuje Knihovna AV ČR

• Migrací budou přidány tituly a jednotky ÚOCHB do bází BIB a 
ADM (už spojených NTK a VŠCHT)

• Výsledkem bude společná báze BIB i ADM

• Při nastavení bude respektována výpůjční a provozní politika 
NTK, nebudou žádné výjimky

• Dvě nové kategorie čtenářů

• Mechanismus synchronizace statusu pracovníků ÚOCHB se 
správou identit NTK
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Integrace EIZ

• Společné centralizované vyhledávání v rámci discovery systému
 přehled o veškerém elektronickém obsahu napříč celou 
integrovanou knihovnou NTK / VŠCHT / ÚOCHB

• Registrace EIZ v rámci společného ERMS

• Nutno respektovat licence – přístup k primárním objektům 
ošetřen přes proxy a shibboleth
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Chemická knihovny

• Viz tisková zpráva
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