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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201070

Dı́lo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb

Propojení 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



Informace o objednávání z VPK





Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb

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



Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb

Řešení: 

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

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

• VPK umožňuje zadat objednávku bez vazby na 
konkrétní ročník periodika v SK VPK

Informace o objednávání z VPK



Rozvoj VPK jako komplexního nástroje 
pro zajištění meziknihovních služeb

České seriály bez ISSN

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 7



VPK v NTK v roce 2015

Pracovní skupina pro VPK

- zřízena k 1. 4. 2015

- členem i pracovník NK ČR

- účel: úpravy a rozvoj stávající VPK

rozvoj systému do budoucna – rozhodnutí o

vytvoření nové VPK

rozvoj a budování spolupráce s českými

knihovnami v oblasti DD

implementace VPK jako systému DD do CPK



VPK v NTK v roce 2015

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 (dosud jen Provozní řád) =˃ 
účastnické knihovny budou požádány o uzavření nové smlouvy 
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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro 
zajištění meziknihovních služeb

- 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

Propojení SK ČR s VPK – fáze 2: MVS             
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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Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro zajištění 
meziknihovních služeb: MVS ve VPK
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MVS ve VPK s využitím SK ČR
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MVS ve VPK s využitím SK ČR
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Princip fungování

• nabídka „Požadavek MVS přes VPK“ je pevnou 
součástí záložky „Služby pro knihovny“ -> zařazení 
této služby tedy není závislé na ověření dostupnosti u 
konkrétního vyhledaného titulu

• u periodik probíhá nejprve porovnání se Souborným 
katalogem VPK podle ISSN, v kladném případě se 
zobrazí tlačítko „Objednat článek z VPK“

• u knih obdobné ověření vůči SK VPK nelze provést -> 
po přihlášení do VPK proběhne porovnání sigel 
knihoven uvedených u záznamu v SK ČR se siglami 
knihoven, které v rámci VPK přijímají požadavky MVS  
-> výsledek může být i nulový, tj. MVS není možné 
přes VPK objednat





Knihovny ve VPK zapojené do MVS
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Aktivace MVS ve VPK



Aktivace MVS ve VPK



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 bude i schránka EDD
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Schránka EDD pro každého uživatele

Každá knihovna s evidencí na MK ČR, zapojená do systému VPK, má 

možnost zřizovat svým uživatelům schránku EDD:

▪ služba zdarma

▪ podpis smlouvy - na místě v knihovně

▪ založení schránky - na místě v knihovně

▪ přístupové heslo

▪ aktualizace přístupových a jiných údajů – na místě

▪ jednoduchost – uživatel žádá svou knihovnu, aby mu opatřila 

dokument

= zpřístupnění elektronického dodávání dokumentů všem bez nutnosti 

uzavírat smlouvu o kontu se SC VPK

= uživatel se nemusí starat o vyhledávání, doplňování konta…

= žádost podává knihovna (pokud má zákazník zájem o elektronickou kopii, 

požádá knihovník o dodání PDF přímo do jeho schránky); v systému VPK se 

požadavek zúčtuje → se zákazníkem se knihovna vyrovná



Schránka EDD

Nevýhody: 

▪ nárok na EDD fyzická osoba s min. přechodným 

pobytem v ČR

▪ vyšší cena za PDF

▪ knihovna musí řešit, hledat, objednávat… X jsme 

zvyklí z klasických MVS

▪ knihovna musí s uživatelem službu doúčtovat X

děláme běžně při objednávání kopií, pokutách atd. 



Založení schránky EDD (1)



Založení schránky EDD (2)



Založení schránky EDD (2)



Správa schránky EDD



Otázky??

Děkuji za pozornost!
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