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CPK - Centrální portál knihoven – vývoj a současný stav
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• 2010 - rozhodnutí ÚKR vytvořit jednotné rozhraní systému,  založen informační 
portál - www.knihovny.cz

• 2011-2014 - fáze projektu - projektový záměr, pracovní skupiny, průzkum potřeb 
knihoven, příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele  
technologického řešení „na klíč“, rozhodnutí realizace cestou vlastního vývoje –
MZK, nutné zapojení knihoven a náročná práce v zázemí a používaných 
systémech

• NTK jednou z partnerských knihoven

• hlavní funkcionality CPK – jednotné prostředí pro vyhledávání, objednávání a 
dodání publikací, spojení uživatelských identit, odkazy na plné texty, online 
platby

• 2015 - řešení na základě Vufind připravuje programátorský tým v MZK, funkční 
prototyp beta.knihovny.cz

• aktuální úkoly řešené v MZK – sklízení dat, deduplikace a obohacování o jmenné 
autority, napojení na knihovní systémy, inteligentní dohledávání záznamů, 
sdílení a propojování identit, EIZ - indexace knowledge bází a propojení fulltextů

• 2016 – testování a pilotní provoz

http://www.knihovny.cz/


CPK - řešení
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ŽABIČKOVÁ, P., ŽABIČKA, P..  Realizace zadání CPK v MZK. Dostupné z http://www.knihovny.cz/o-
projektu/soucasny-stav/



CPK – beta verze: vyhledávání 
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beta.knihovny.cz

https://beta.knihovny.cz/


CPK – beta verze: záznam, služby
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beta.knihovny.cz

https://beta.knihovny.cz/


Návrh model služeb dodání dokumentů VPK v CPK
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beta.knihovny.cz

https://beta.knihovny.cz/


CPK – beta verze: sdílení identit a propojení účtů
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beta.knihovny.cz

https://beta.knihovny.cz/


JSME HVĚZDY!!!
NTK je první knihovna v ČR s certifikátem STAR
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VPK - Virtuální polytechnická knihovna
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• nejvyužívanější systém dodávání dokumentů v elektronické i papírové podobě v ČR

• nástupcem projektu INVIK, 1997 první aplikace pro reprografické a meziknihovní 
služby a modul pro poskytování digitálních kopií z tištěných dokumentů

• současnou podobu umožnil projekt „LI 200028 Multifunkční centrum Virtuální 
polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a 
aplikovaných přírodních věd (2000-2003, MSM/LI)“
• unikátní software pro správu zadaných požadavků a vyúčtování služeb
• server pro systémové informace, včetně dat o uživatelích a jejich požadavcích
• Deklarace účastnických knihoven, spolupráce na budování Souborného 

katalogu VPK
• Servisním centrem VPK se stala Národní technická knihovna
• rutinní provoz VPK byl spuštěn 1. 6. 2001

• stávající služby: EDD, MRS, Current Content, MMS, účtování, nově MVS

• od prvních projektových záměrů CPK a v náplni pracovních skupin CPK 
VPK jako komplexní nástroj pro poskytování meziknihovních služeb v projektu CPK

• požadavky CPK : zajištění konzistence a udržitelnosti systému VPK, bezproblémové 
napojení na stávající a budoucí knihovnické systémy (CPK), pružnost rozšiřování 
služeb a funkcionalit



Současný stav VPK
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• silné stránky VPK jako spolehlivé tradiční služby

• slabé stránky VPK dané stářím systému a nejednotným prostředím knihoven

• rozhodnutí NTK vytvořit novou verzi VPK

• pracovní skupina pro VPK – úkoly v 2015
• právní zajištění VPK a nové smlouvy, návrh smlouvy o zřízení schránky EDD pro 

ostatní knihovny
• DILIA – možnost distančního uzavírání smluv, služba do zahraničí, úprava 

poplatků (paušál) – zatím odloženo
• propojení se SK ČR (NK), nový modul pro MVS 
• varianty modelu MVS a dodávání dokumentů v CPK (ve spolupráci s PS PK)
• důkladná analýza procesů dodávání dokumentů a MVS, jejich návazností na další 

systémy a služby
• analýza bude sloužit jako návrh nové verze VPK
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Příležitosti rozvoje VPK (i) pro CPK, požadavky

• požadavky na novou verzi VPK
• naprogramována v otevřeném kódu
• důkladná dokumentace systému zajišťující udržitelnost systému
• podoba uživatelsky přívětivé webové služby
• modulární řešení, zapojené knihovny si budou moci vybrat moduly, který jim 

vyhovují (sledování procesu dodání dokumentů a MVS, vyúčtování, správa 
uživatelů, komunikační modul, atd.)

• napojení na knihovnické systémy a registry bude bezproblémové
• modulární řešení umožní při zachování klíčových funkcionalit VPK rozvoj a 

flexibilní připojení nových služeb a agend

• návaznost na CPK - napojení procesů dodávání dokumentů a MVS na funkce 
vyhledávání v CPK

• komplexní nástroj pro zajištění meziknihovních služeb v ČR, včetně propojení na 
Souborný katalog ČR a eDDO (NK)

• varianty modelu fungování MVS a dodání dokumentů - a/proces  částečně řízený 
knihovnou nebo b/zcela automatizovaný proces - rozhodnutí Rady CPK v říjnu 2015 
o provedení průzkumu v knihovnách (odd. MVS) 
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VPK - příležitosti, rizika
silné stránky slabé stránky 

• stálí uživatelé
• systém a služba s tradicí a pevnou pozicí
• vysoká efektivita zapojení a spolupráce účastnických 

knihoven
• relativní jednoduchost systému
• integrovaný platební systém, včetně poplatků za autorská 

práva
• aktualizovaný Souborný katalog s roky odběru
• možnost připojení dalších agend (Current Content, 2015-

MVS)
• od roku 2001 se do VPK aktivně zapojilo 40 největších 

českých knihoven
• služby dodání dokumentu byly poskytnuty stovkám 

registrovaných uživatelů, knihovnám, fyzickým a 
právnickým osobám 

• software Dataflex už není podporován
• chybí dokumentace systému
• aktualizace a vznik nových agend (programování) v 

současném software je možné, ale složité a časově náročné
• napojení na knihovní systémy je obtížné nebo nemožné
• design není uživatelsky přátelský,  je zaměřený spíše na 

pracovníky knihoven než na přímé uživatele
• nutno sjednotit právní základ VPK

výzvy, příležitosti rizika

• nová platforma - v otevřeném kódu uživatelsky přátelská, s 
modulárním řešením, služby nabízené podle uživatelských 
profilů a dostupnosti zdrojů, návazností na systémy a 
potenciálem rozvoje 

• jednání s agenturou Dilia o distančním uzavírání smluv, 
zasílání elektronické kopie do zahraničí (Slovensko), úpravy 
poplatků (paušál), ověřování identit (mojeID, eduID)

• apelovat na knihovny zapojené do VPK a CPK, aby 
zřizovaly uživatelům schránky EDD (pro vyzvednutí 
elektronické kopie)

• vliv rozhodnutí Rady CPK o variantě MVS a EDD -1)proces 
částečně kontrolovaný knihovnou nebo 2)zcela 
automatizovaný proces

• uchování již pořízených elektronických kopií (Kramerius, 
NUŠL, ???)

• nedostatek zdrojů – finančních, personálních, morálních, 
časových

• špatná komunikace s CPK
• technické problémy navazujících systémů a OPACů
• nejednotné katalogizační záznamy, nejednotná politika 

knihoven (např. co je „výpůjčka“)
• zatím nedostatečný RA – přehled o nakoupených licencích 

pro elektronické informační zdroje v ČR
• neochota knihoven spolupracovat, měnit nastavení svých 

systémů a zaběhnutých pracovních postupů
• nemožnost vyjednání nových podmínek s Dilií



VPK v NTK v r. 2015

Pracovní skupina pro VPK
- zřízena k 1. 4. 2015
- účel: úpravy a rozvoj stávající VPK

rozvoj systému do budoucna – rozhodnutí o vytvoření nové VPK 3.0
rozvoj a budování spolupráce s českými knihovnami v oblasti DD
implementace VPK jako systému DD do CPK 

Právní analýza fungování VPK
1/ důvod: snaha definovat, co legálně umožňuje stávající systém VPK, 
možnosti rozšíření (další účastníci, další funkcionality), jaká 
omezení/výhody vyplývají z jeho zastřešování ze strany NTK (státní 
příspěvková organizace)
2/ revize stávajících smluv - úprava, aby odpovídaly po formální i obsahové 
stránce právnické definici pojmu „smlouva“; vytvoření nové smlouvy pro 
účastnické knihovny.
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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb

VPK jako nástroj MS (nejen v NTK)

- objednávání kopií z časopisů – propojení SK ČR a VPK (10/2014)

- iniciovali jsme spolupráci SK ČR s Českým národním střediskem ISSN

PROČ??
• v SK ČR je na dvě desítky tisíc českých seriálů bez ISSN
• po připojení NK ČR (a obohacení SK VPK o její tituly) vzroste počet

časopisů bez ISSN i v SK VPK
→ tyto tituly pak ztratí šanci být dohledatelné a objednatelné z SK ČR via 
VPK

==˃ usoudili jsme, že přednostně doplníme ISSN českým časopisům ve 
fondu NK ČR (= velká část množiny SK ČR):

Středisko ISSN se ujalo úkolu doplnit chybějící identifikační 
číslo cca 7 500 záznamům
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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb

VPK jako nástroj MS (nejen v NTK)

- MVS: nová služba ve VPK od 06/2015
prázdný formulář – součástí VPK není katalog knih
pro knihovny evidované na MK ČR, ostatní (sigla!) dle uvážení 

dožádané knihovny
z SK ČR via VPK – NOVĚ

výhody: účtování poštovného
objednávky v 1 systému

- Current Content – veškerá evidence (a část objednávek) v NTK vedena v 
systému VPK (od 08/2015)

- Reprografie NTK – objednávky „spadnou“ do VPK, veškerá evidence 
(objednávky, status vyřízení, cena…) v 1 systému (přiřazování k virtuálním 
kontům uživatelů – podobně jako u CC); čekáme na realizaci
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VPK jako komplexní nástroj pro meziknihovní 
služby: zapojení knihoven do MVS
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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb: MVS ve VPK
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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb: 
MVS ve VPK s využitím SK ČR
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MVS ve VPK s využitím SK ČR
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Knihovny ve VPK zapojené do MVS
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Služba dodávání dokumentů v NTK 
-

plány na další využití systému VPK

Propojení vyhledávání se službou dodávání dokumentů 
= služba na míru
= služba autorizovaná

- výpůjčka
- kopie (papírová X elektronická)
- MVS/MMS

Snaha dostat služby co nejblíže uživatelům
Snaha nabídnout jim co nejširší spektrum služeb v rámci NTK členství
- součástí nabídky služeb NTK je i schránka EDD
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Otázky??

Děkujeme za pozornost!
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