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Virtuální polytechnická knihovna

Co je  VPK?  Co je  VPK?  Co je  VPK?  Co je  VPK?  

� VPK je společným projektem především technicky  
zaměřených knihoven

� knihovny virtuálně sjednotily fondy – souborný katalog  

VPK
� 56 knihoven sjednocuje periodika v SK VPK
� 38  z nich poskytuje služby VPK
� zbývající knihovny poskytují služby prostřednictvím MVS
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Servisní centrum VPK

� účastnické knihovny, PŘ VPK
� „Smlouva o užívání adresáře…“, ceník, návod, KŘ VPK

� právnické osoby 
� fyzické osoby
� fakturace
� doplnění finanční částky na uživatelské konto

� reklamace
� zasílání výpisů z účtů

� statistiky
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Jaké služžžžby VPK nabízí?

� Objednávka kopie článku z časopisu  - využití SK VPK
� Objednávka kopie z časopisu neobsaženého v SK VPK –

prověřit v katalogu požadované knihovny   
� Objednávka mezinárodní meziknihovní služby – časopis  

nebo kniha se nenachází na území ČR (kopie nebo  
výpůjčka) poskytuje NTK, Knihovna AV ČR, NLK

� Služba Current Contents – poskytuje pouze NTK (Národní
technická knihovna) a ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a  

informací)
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ZpZpZpZpůůůůsob vysob vysob vysob vyřřřřizovizovizovizováááánnnníííí sluslusluslužžžžeb VPKeb VPKeb VPKeb VPK

� prostřednictvím EDD (naskenování dokumentu z tištěné
předlohy)

� z on-line zdrojů
� xerokopií (kopie osobně vyzvednutá v knihovně nebo  

zaslaná poštou)
� faxem 
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KolektivnKolektivnKolektivnKolektivníííí smlouva mezi DILIA a NK smlouva mezi DILIA a NK smlouva mezi DILIA a NK smlouva mezi DILIA a NK ČČČČRRRR

� 29. prosince 2008 došlo k uzavření kolektivní smlouvy mezi DILIA, DILIA, DILIA, DILIA, 
divadelndivadelndivadelndivadelníííí, liter, liter, liter, literáááárnrnrnrníííí, audiovizu, audiovizu, audiovizu, audiovizuáááálnlnlnlníííí agenturou, o.s. a Nagenturou, o.s. a Nagenturou, o.s. a Nagenturou, o.s. a Náááárodnrodnrodnrodníííí
knihovnou knihovnou knihovnou knihovnou ČČČČeskeskeskeskéééé republiky republiky republiky republiky podle § 101 zákona č. 121/2000 Sb. o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“ nebo „AZ“) o 
užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům 
ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro účely 
výzkumu a soukromého studia.

� Národní knihovna České republiky je podle zákona č. 257/2001 Sb. 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (Knihovní zákon) a § 100 odst. 1 písm. h) a §
101 odst. 5 AZ oprávněna zastupovat knihovny systému knihoven 
při uzavření této smlouvy a ve věci úhrady odměn za užití
autorských děl podle této smlouvy.
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Změěěěny v poskytování EDD

Služba EDD je poskytována pouze na území ČR

Komu je možžžžné poskytovat služžžžbu EDD?

� fyzickým osobám - uživatel má uzavřenou „Smlouvu o užívání

adresáře“ (smlouva uzavřená se SC VPK) 

� knihovnám evidovaným na MK ČR – jedná se o zastupované

knihovny, které poskytují službu EDD výhradně koncovému uživateli

koncový uživatel je fyzická osoba
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Smlouva o poskytovSmlouva o poskytovSmlouva o poskytovSmlouva o poskytováááánnnníííí EDD koncovEDD koncovEDD koncovEDD koncovéééému umu umu umu užžžživateliivateliivateliivateli

Smlouva je ke stažení na adrese:
https://sc.vpk.cz/info/

� Zastupovaná knihovna je povinna podle  kolektivní smlouvy 
uzavřít s každým koncovým uživatelem „Smlouvu o Smlouvu o Smlouvu o Smlouvu o 
poskytovposkytovposkytovposkytováááánnnníííí elektronickelektronickelektronickelektronickéééého dodho dodho dodho dodáááávvvváááánnnníííí dokumentdokumentdokumentdokumentůůůů koncovkoncovkoncovkoncovéééémumumumu
uuuužžžživateliivateliivateliivateli““““. 
Jeden exemplář smlouvy zůstává uživateli a jeden knihovně.  
Uživatel je povinen s kopií nakládat v souladu s autorským   
zákonem. Je oprávněn rozmnoženinu  díla užít výlučně pro 
účely výzkumu a soukromého studia.
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Podmínka kolektivní smlouvy

� Z kopie si uživatel zhotoví finální uživatelskou rozmnoženinu dle své

volby v elektronické podobě ve formátu netextového souboru nebo  

tištěnou kopii a doručenou elektronickou mezitímní rozmnoženinu  

umístěnou na zabezpečeném serveru odstraní.

� Z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných nositelů autorských práv 

k dílu musí být elektronická rozmnoženina poskytnutá zastupovanou  

knihovnou  koncovému uživateli viditelně a neodstranitelně
označena textem: „EDD/VPK nebo sigla knihovny/- tato 

rozmnožžžženina sloužžžží výhradněěěě pro úččččely výzkumu a 

soukromého studia držžžžitele užžžživatelského konta“.
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Typ užžžživatele a možžžžnost vyřřřřízení požžžžadavku

prostřednictvím EDD

Fyzická

osoba

z online zdrojů
(papírová kopie)                                                         

papírová kopie

kopie zaslaná
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Typ užžžživatele a možžžžnost vyřřřřízení požžžžadavku
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Typ užžžživatele a možžžžnost vyřřřřízení požžžžadavku
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Typ užžžživatele a možžžžnost vyřřřřízení požžžžadavku
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N

� Text

� Text

� Text

� Text
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Jak založžžžit osobní schránku?
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Co je a komu patřřřří registračččční karta?
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Přřřřístup do osobní schránky
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Vyřřřřízený požžžžadavek na kontěěěě knihovny

Obj. A227911 (1/10) z 23.07.2010 14:52:35, dodání elektronicky, černobíle

Z činnosti orgánů a organizací rezortu ČÚZK / Ivana Blažková, Bc.
Geodetický a kartografický obzor, vol. 56 (2010), no. 6, p. 130-131
> TEST

> [ABA013 23.07.2010 15:05:22] Váš požadavek byl splněn. Těšíme se na Vaše další
požadavky.

Stav: vyřízeno, 2 strany, cena: 0.00 Kč, data ve schránce 200024
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Záznam transakce EDD
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Záznam jedné transakce EDD

� záznam jedné transakce je připojený ke každé objednávce

� SC VPK odesílá transakční záznamy  za všechny knihovny  
čtvrtletně do NK ČR

� za správnost  vyplnění zodpovídá zastupovaná knihovna

� Dilia vystaví zastupované knihovně daňový doklad
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Vybavení digitalizaččččního pracovištěěěě

� stolní skenery EPSON GT 15000 (barevné, formát A3)

� knižní skenery Minolta PS 7000 (černobílé, formát A2)

� knižní skener BookEye 3 (barevný, formát A1)

� kopírovací stroje (barevné, černobílé, formát A3)
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Vybavení digitalizaččččního pracovištěěěě

� stolní skenery EPSON GT 15000 (barevné, formát A3)

� knižní skenery Minolta PS 7000 (černobílé, formát A2)

� knižní skener BookEye 3 (barevný, formát A1)

� kopírovací stroje (barevné, černobílé, formát A3)
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Statistické údaje za rok 2008, 2009 a 2010
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Došlé požadavky 2008

leden – prosinec

2009

leden

2009

únor - prosinec

2010

leden - červenec

EDD 6570 497 247 106

online soubory 2038 953 800

tištěné z papírové

předlohy

tištěné z online 

databází

226 2334 1367

2008                                        2009                
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DDDDěěěěkuji za pozornostkuji za pozornostkuji za pozornostkuji za pozornost


