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Adresář knihoven 
Báze ADR vznikla v roce 1996 sloučením 

adresářů dvou samostatných oddělení NK 
ČR 

OSK - spravuje údaje o odborných 
knihovnách (vysokoškolské, akademické, 
knihovny výzkumných ústavů, lékařské, 
knihovny státních orgánů, kulturních, 
církevních a školských institucí) 

KI - spravuje údaje o veřejných 
knihovnách (ústřední, krajské, městské i 
obecní knihovny)



Adresář je přístupný

� www.caslin.cz
� Výběr bází NK ČR 

http://sigma.nkp.cz/
� http://sigma.nkp.cz/cze/adr





Adresář obsahuje 

� celkem 3272 záznamů
� 1996 „živých“ institucí
� z toho 1023 knihoven odborných 

institucí a 973 „veřejných“ knihoven 
� 1276 zaniklých institucí (zachování kontinuity 

např. možnost dohledat jejich fondy v jiných knihovnách)



Snadné vyhledávání podle : 
� Sigla (jednoznačný identifikátor knihovny)

� Název
� Zkratka
� Odpovědná osoba
� Sídla , kraje
� Typu knihovny
� Neplatných údajů (původních názvů atd.)



Např. vyhledávání
(kraj*typ knihovny)



Seznam knihoven



Příklad OLA001 = VK Olomouc



Adresář budovaný v OLA001



Zobrazit na mapě



Propojení z ADR
� na webové stránky knihovny /e-mail
� do on-line katalogu knihovny
� na knihovnou budované další adresáře 

(regionální, oborové) 
� zobraz na mapě (GPS)
� Informace o MVS / ceníky



Adresář a SK ČR

� všechny záznamy v SK ČR, které mají
uvedeného vlastníka záznamu jsou 
propojeny s bází ADR

� k propojení do báze ADR slouží sigla
� k rychlé a pohodlné orientaci uživatelů

slouží zkrácený název knihovny 





Na Adresář je navázána MVS

� z SK ČR lze odeslat objednávku MVS 
(on-line formulář)

� formulář pro MVS byl vytvořen v roce 
2004 

� v současné době je do služby MVS v 
prostředí SK ČR zapojeno 248 
knihoven 



Objednávka MVS



Vyplnění formuláře MVS v SKC



E-mailová objednávka MVS



Statistika o odeslaných obj. MVS





Statistika k MVS (stav k 15.9.2009)

� MVS v prostředí SK ČR bylo přihlášeno v roce :
2007 - 137 knihoven  (1473 obj.)
2008 - 166  knihoven (3515 obj.)
2009 – 248  knihoven (3610 obj.)

� prakticky službu v roce 2009 použilo 72 
knihoven  

� požádáno bylo 105 knihoven
nejaktivnější knihovna je KVG001 – 356 obj. 
nejoblíbenější knihovna je OLA001 – 498 obj.



Aktualizace v Adresáři online 

� potřeba aktuálních údajů v Adresáři
� v roce 2006 vznikl on-line formulář

pro aktualizaci dat (důvod – zefektivnit a 
urychlit aktualizaci údajů)

� umožňuje
� změny údajů /doplnění údajů
� potvrzení správnosti údajů



On-line formulář





Potvrzení správnosti údajů

� Potvrzením 
údajů
se změní
datum 
aktualizace v 
záznamu 



Oblast formuláře podléhající kontrole správcem báze



Oblast formuláře NEpodléhající kontrole správcem báze
(za změněné údaje plně odpovídá aktualizující knihovna)



Využívání formuláře pro aktualizaci

� 1996 záznamů „živých“ institucí
� 1935 institucím nabídnuto používání

formuláře
� 1150 požádalo o přístupové heslo 

(641 odborných knihoven + 499 veřejných knihoven)

� v roce 2009 formulář využilo 532 
odborných knihoven a 287 veřejných 
(stav k 15.9.2009)

� Aktualizace dat u ostatních knihoven probíhá tradičním 
způsobem – telefony, e-maily, webové stránky ….)



�Děkujeme za pozornost.

zdenka.manouskova@nkp.cz


