Zápis z jednání Sekce SDRUK pro služby, 11.5.2021
Jednání se konalo online prostřednictvím nástroje Zoom (zaj. SDRUK), účast 41 osob

V úvodu I. Kareš, ředitel JVK v Českých Budějovicích, prezentoval v několika fotografiích novou
přístavbu knihovny (www.cbvk.cz)
Dále jednání probíhalo dle programu, prezentace jsou součástí zápisu
1. Díla nedostupná na trhu (DNNT) – V. Richter (NK ČR) – minulost i současnost DNNT
-

2017 – změna Autorského zákona, umožňující zpřístupnění děl, nedostupných na trhu

-

2019 – licenční smlouva mezi NK ČR a Dilií a dalšími autorskými svazy

-

2020 – nová lic. smlouva, zohledňující uzavření knihoven v době coronavirové epidemie
DNNT COVID

-

2020 memorandum NK a SČKN

Od 1. 7. – podstatná redukce počtu záznamů – knihy vydané do r. 2007, periodika do r. 2010
(knihy vydané 2001-2007 – přístupné pouze na místě samém – v interiéru knihovny)
Perspektivy :
-

terminálové zpřístupnění

-

nový systém pro Seznam děl nedostupných na trhu

-

integrace záznamů digitalizovaných děl do katalogů knihoven

-

Statistický modul

-

Česká digitální knihovna – rozhraní pro zpřístupnění DNNT

-

Rozvoj Krameria

-

MVS a DNNT

-

V současnosti smlouvy na využívání DNNT – 185 knihoven, veřejných 52

Více viz prezentace1
2. Zpřístupnění DNNT na terminálech v knihovnách – Z. Vozár, NK ČR
Digitální knihovna není repozitář, ale služba – změna parametrů: dostupnost 24/7, uživatelská
podpora, kontroly poskytovaní (práva), zvládnutí intenzivní práce stovek uživatelů najednou, strojově
čitelná data pro další integraci (AKS )
Licence: online dostupné: DNNTo
terminálově dostupné: DNNTt (pouze v prostorách knihovny)
Terminály – 3 možnosti přístupu – edu ID, pevná (popř. dynamická) IP adresa, instalace spec. klienta
Informace pro knihovny, jak se zapojit - https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit
Více viz prezentace2

3. DDNT a jejich implementace do knihovního katalogu – J. Nechvátal, JVK ČB
Praktická ukázka, jak byly záznamy digitalizovaných děl implementovány přímo do katalogu JVK ČB
včetně počtu záznamů, technické specifikace
DNNT - 74 410 záznamů celkem (30 123 nových záznamů v katalogu, kdy tituly nemá JVK fyzicky ve
fondu a dokument je dostupný pouze elektronicky, dalších 42 679 záznamů titulů, které má knihovna
ve fondu a bylo napojeno na stávající záznam)
DNNT Covid - 75 485 záznamů celkem (23 809 nových záznamů v katalogu, 51 676 záznamů titulů ,
napojených na stávající záznam)
Více viz prezentace3

4. Knihovna a její aktivity v době koronavirové 1: MěK Písek
R. Dub, ředitel MěK Písek, představil vzdělávací program Městské knihovny Písek, který pokračoval i
v době uzavření knihovny, pouze se přesunul do online prostoru - čísla: březen až květen 2020– 17
akcí, říjen až prosinec – 59 akcí, leden až duben2021 - 173 akcí – jazykové kurzy, digitální vzdělávání,
polytechnické vzdělávání (astronomie), čtenářský klub, virtuální univerzita, online výstavy,
přednášky…
Více viz prezentace4

5. Různé
MěK K. Hora – dotaz k otevření studoven, vzdělávacím aktivitám
SVK Ostrava, Olomouc – první zkušenosti s otevřením studoven
Kareš – inf. o Získej., dotaz ke vzdálené registraci – př. JVK ČB – odkazy na www stránkách https://www.cbvk.cz
Zapsala Z. Hájková

