Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně
Jiří Drozda, Veronika Synková. Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický
Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi systému Invenio nejen pro svůj digitální
repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům.
Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové
bibliografie, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé
literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém.
Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje výpůjční
knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
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Zeměměřická knihovna je nedílnou součástí Výzkumného ústavu geodetického,
kartografického a topografického, v.v.i. (dále VÚGTK). Knihovna má díky svému fondu
a specializaci na obory geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí
jedinečné a výlučné postavení v České republice, ale i v mezinárodním měřítku. Je zapojena
do řady aktivit meziknihovní spolupráce a poskytování vědeckých informačních zdrojů
z oblasti své působnosti. Její výjimečnost byla potvrzena i zápisem ochranné známky
„Zeměměřická knihovna®“ (dále knihovna) do rejstříku ochranných známek vedeným
Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Knihovna shromažďuje ve spolupráci s
rezortním úřadem Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále ČÚZK) odborné
cestovní zprávy všech zaměstnanců rezortu ČÚZK, výzkumné zprávy, oborové předpisy a
normy, rezortní směrnice, oborové zpravodaje a věstníky, sborníky z odborných konferencí a
symposii.
Před několika lety hrozil knihovně zánik. Naštěstí se knihovna se svým unikátním
oborovým fondem dokázala obhájit. Knihovna řešila otázku, jak se co nejefektivněji
transformovat, aby mohla nabídnout svým uživatelům co nejlepší služby. Jednou z oblastí,
kterou musela knihovna změnit, byla dostupnost informací o knihovním fondu a dalších
informačních zdrojích. Dosavadní informační zdroje v knihovně byly roztříštěné. Evidenci
knihovního fondu zajišťovaly lístkové katalogy. Část fondu byla zkatalogizována také v
knihovním systému Tinlib. Tento systém je však již zastaralý a nevyhovující. Seznam titulů
online dostupných periodik, které knihovna předplácí, byly a stále jsou uvedeny pouze v
tabulce na webových stránkách. Šedou literaturu (výzkumné, výroční zprávy a jiné materiály)
mohli zájemci hledat na různých místech a různých úrovních vnoření na webu VÚGTK.
Knihovna dále využívá knihovní systém Kramerius, ve kterém ukládá a zpřístupňuje
digitalizované dokumenty. Kramerius představoval další oddělený systém, ve kterém bylo
možné vyhledávat.

Vedle knihovního fondu a materiálů na webu shromažďuje VÚGTK ještě mnoho dalších
materiálů v digitální podobě, které jsou dostupné pouze lokálně na síti nebo na počítačích
zaměstnanců. Jedná se především o normy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
materiály z konferencí, analytické a metodické materiály, výzkumná data, propagační
a školící materiály, výstupy z projektů, resortní směrnice apod.

Obr. 1 ‐ Původní umístění informačních zdrojů
Knihovna tedy řešila dva problémy a to, že potřebuje jak knihovní systém tak digitální
repozitář a že má k dispozici málo financí a kapacit. Z pohledu zachování svého výzkumu
potřebuje VÚGTK, aby zaměstnanci měli k dispozici kvalitní knihovní fond a informační zdroje
pro svůj výzkum. Následně se VÚGTK chce chovat otevřeně a sdílet výstupy výzkumu svých
zaměstnanců.
V současné době při neustálých finančních škrtech měla knihovna z finančních důvodů
problém s nákupem nového knihovního systému. Výsledkem byl problém evidovat nákupy
knih, časopisů a dalších informačních zdrojů, stejně jako evidence čtenářů a výpůjček a
omezená byla i možnost spolupráce s národními portály a umožnění vyhledání a následného
zpřístupnění fondu pomocí Souborného katalogu či Jednotné informační brány. V současné
době převládá v České republice použití komerčních knihovních systémů, které svojí cenou
zpravidla přesahující možnosti VÚGTK. Open source knihovní systémy jsou prozatím málo
rozšířené. U nás patří mezi nejznámější open source systémy Evergreen[1] a Koha [2].
Dalším problémem, který VÚGTK řeší, je, jak uchovat a zpřístupnit dokumenty a data
z výzkumů. Do článků v časopisech, sborníků a případně monografií se dostává jen malá část
toho nejzajímavějšího a nejvýznamnějšího. Vše ostatní včetně primárních dat zůstává skryto
„v počítačích“ jednotlivých pracovníků či týmů. Zálohování dat je často pouze na
pracovnících samotných. Jak dát vědět o svém výzkumu, jak sdílet primární data (výsledky
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měření, podklady k analýzám apod.) a zároveň nepřijít o jejich autorství? Nejlépe skrze
institucionální repozitář. S publikováním souvisí i řešení autoarchivace publikační činnosti,
kterou též zajistí institucionální repozitář nejlépe v režimu open access. Jak zmínila Jindra
Planková „v současnosti je nutné chápat iniciativu open access přístupu jako globální
jev“(Planková, 2007). Rosalia Ferrara zmínila již v roce 2007 na konferenci Inforum, že za
open access nelze považovat pouze standardy a protokoly, které zajistí interoperabilitu a
sdílení v celosvětovém měřítku, ale faktor sociálního růstu společnosti(Ferrara, 2007).
Neexistence institucionálních repozitářů vede často vědce k tomu, že se snaží sami si
vybudovat jakýsi digitální archiv a ten pak šířit např. na CD/DVD nosičích, jak je to popsáno
v případě osobního archivu Ing. arch. Jana Moučky (Vyčítalová, 2011). Prozatím VÚGTK řeší
problém zveřejňováním dat prostřednictvím svého webu. Toto řešení se ujalo v mnoha
českých výzkumných institucích v předchozích letech a nadále pokračuje, příkladem je
analýza zpřístupnění plných textů vědeckovýzkumných a technických zpráv na českých
webových serverech (Vyčítalová, 2007). Toto řešení je však nekoncepční a neudržitelné jak z
povahy rychlé proměnlivosti webových stránek, tak z pohledu problematického dohledání a
sdílení.
Knihovna hledala řešení, které by zajistilo co nejširšímu okruhu uživatelů přístup k
informacím o všech jejích informačních zdrojích z jednoho místa. Cílem bylo zpřístupnit
informace o knihovním fondu, předplácených online zdrojích i zdigitalizovaných
dokumentech uložených v systému Kramerius a šedé literatuře.
V roce 2011 byl VÚGTK osloven Národní technickou knihovnou (dále NTK) s žádostí
předávání šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury (dále NUŠL). Na podporu
spolupráce s NUŠL nabízí NTK open source systém Invenio a metodiku pro ukládání, archivaci
a zpřístupnění šedé literatury, kterou lze dále rozšiřovat. Systém Invenio má v sobě též
modul knihovního systému, který je možné lokalizovat do českého prostředí.
Tato nabídka VÚGTK zaujala, protože stejně jako ostatní výzkumné organizace není
zaměřena na rozvoj informačních technologií a procesů a není metodicky veden a podpořen
v oblasti práce s vědeckými publikacemi a daty. VÚGTK stejně jako dalším veřejným
výzkumným ústavům silně schází technologie a metodická pomoc, kterou poskytuje svým
pracovištím například Akademie věd České republiky (AV ČR) prostřednictvím Knihovny AV
ČR. Velké projekty, řešené KNAV, NK ČR a MZK jsou vzhledem ke své robusnosti a technické
náročnosti pro tyto malé výzkumné instituce nejsou optimální. Základním požadavkem
těchto institucí je jednotný a jednoduchý systém pro správu, dlouhodobé uložení
a zveřejňování vědeckých informací a dat. Dalším požadavkem je technická a personální
nenáročnost provozovaného systému. VÚGTK nemá kapacity na zajištění a údržbu více
systémů = knihovní systém, repozitář publikační činnosti, digitální knihovnu a další.
NTK nabízí zdarma systém Invenio přednastavený pro zpracování šedé literatury jako
jednu z forem spolupráce. (Pejšová, 2011) Takto přednastavený systém Invenio si může
kterákoliv knihovna stáhnout ze stránek NUŠL a nainstalovat na vlastní hardware. K dispozici
je též návod k instalaci. Dále si knihovna může systém Invenio upravovat dle vlastních
potřeb. NTK též zajistila lokalizaci systému Invenio do českého jazyka. Dalším důležitým
důvodem bylo, že je zajištěn stabilní vývoj. Vývoj systému Invenio zajišťuje Evropská
organizace pro jaderný výzkum (CERN) sídlící v Ženevě. CERN disponuje týmem vývojářů,
kteří rozvíjí systém Invenio, pravidelně vydává nové verze a má jasně definovaný rozvoj
systému Invenio do budoucna. Ovšem nejvýznamnějším důvodem bylo, že v systému

Invenio je již zabudovaný knihovní modul, který je schopen zajistit všechny služby knihovny.
Knihovna CERNu kompletně přešla na systém Invenio ze systému Aleph v roce 2012 bez
omezení služeb.
Původní záměr využít systém Invenio jako knihovní systém a digitální repozitář se
rozrostl na ideu, využít ho netradičně po vzoru discovery systémů jako jeden vyhledávací bod
jak pro tištěný a zdigitalizovaný fond tak pro elektronické informační zdroje a produkci
VÚGTK. Tento nápad knihovna zrealizovala následovně. Katalog tištěného fondu a článkové
bibliografie převedla ze zastaralého systému TINLIB do systému Invenio. Tituly, které byly
zdigitalizovány a jsou uloženy v systému Kramerius, byly revidovány a do jejich záznamů byly
doplněny odkazy na digitalizované texty v Krameriovi. Řešíme také možnost importu
záznamů pro online dostupné předplacené tituly časopisů. Prozatím byly doplněny záznamy
volně dostupných oborových online časopisů. Začali jsme také se vkládáním produkce VÚGTK
a to jak šedé literatury tak interních materiálů, ke kterým je omezen přístup.

Obr. 2 ‐ Schéma jednotlivých sbírek v systému Invenio
Jak již bylo uvedeno, v systému Invenio jsou evidovány různé typy záznamů, které jsou
blíže představeny v následujících ukázkách.
Především jde o záznamy dokumentů z fondu knihovny. Knihovna provedla konverzi
bibliografických záznamů a záznamů jednotek, které měla uloženy v systému Tinlib,
a importovala je do systému Invenio. Takto se podařilo importovat přibližně 40 000 záznamů
monografií, 3 000 záznamů periodik a 148 000 záznamů článků. Postupně probíhá jejich
kontrola s dokumentem v ruce. Předpokládáme, že největší množství záznamů bude
zkontrolováno během plánované rekonstrukce knihovny. Pro vkládání nových
bibliografických záznamů jsou připraveny katalogizační formuláře.
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Obr. 15 ‐ Nastavení alertního dotazu
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indexů pro vyhled
dávání a náhledů
n
pro
o zobrazováání bibliogrrafických záznamů. Zásadním
rozšířen
ním byla akttivace modulu BibCircu
ulation a funkcí pro výpůjční služb
by v tomto modulu.
S tímto
o modulem
m prozatím v České reepublice neměla žádná jiná knihovna zku
ušenosti.
Aktivacee mobulu BibCirculatio
B
on představvovala nutnost seznám
mení se s dostupnými funkcemi

pro evidenci čtenářů, zadávání výpůjček, objednávek na výpůčjky, vracení výpůjček a všech
souvisejících nástrojů pro výpůjční systém. Souvisela s ní také potřeba lokalizovat modul do
českého jazyka. Lokalizace byla poměrně časově náročná a ještě stále není dokončena.
Cílem knihovny jsou spokojení interní i externí uživatelé a vždy dostupné a přehledné
informace o knihovním fondu, předplacených i volně dostupných online zdrojích a dalších
informačních materiálech, které může knihovna uživatelům nabídnout. Svého cíle se
knihovna snaží dosáhnout pomocí systému Invenio, který představuje jednotné rozhraní
pro vyhledávání ve všech informačních zdrojích knihovny. Prostřednictvím Invenia knihovna
zajišťuje také přístup k řadě plných textů, které jsou přiloženy k bibliografickým záznamům,
nebo propojeny prostřednictvím odkazu v bibliografickém záznamu. Přístup k plným textům
samozřejmě respektuje jak licenční práva u předplacených online zdrojů tak autorská práva a
interní povahu informací, které jsou ukládány do sbírek pro šedou literaturu a interního
ústavního repozitáře. Pomocí funkcí, které pro tyto účely Invenio nabízí, jsou odlišena
přístupová práva různých uživatelských skupin.
Další významnou funkcí, kterou Invenio v knihovně plní, je zajištění výpůjčních služeb.
Knihovnice má dostupné všechny potřebné funkce pro evidenci čtenářů, výpůjček
a k souvisejícím informacím a nástrojům. Registrovaný uživatel má po přihlášení do svého
konta přehled o svých výpůjčkách a objednávkách. Má možnost využít také historii dotazů,
které zadal, ukládání vybraných záznamů do košíků nebo nastavení vybraných dotazů tak,
aby ho pravidelně informovaly o nových záznamech souvisejících s tématikou, o kterou
se uživatel zajímá.
Knihovna v rámci beta provozu stále ladí nastavení a optimalizuje navržené postupy a
procesy. Věří, že, až po plánované rekonstrukci, nabídne uživatelům své zdroje a služby
v novém odění, budou výsledkem právě spokojení interní i externí uživatelé.

Použitá literatura:
FERRARA, Rosalia a Poltronieri, Elisabetta. Zdarma na Internetu: přístup k výsledkům
výzkumu v elektronické formě bez překážek = Free on the Net: accessingdigitalresearch
output with no barriers. In INFORUM 2007 : 13. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 22.‐24. května 2007 [online]. Praha:
Albertina Icome, 2007, 11 s. [cit. 9. října 2014]. Dostupné na WWW:
<http://www.inforum.cz/pdf/2007/poltronieri‐elisabetta.pdf>.
PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury. In Seminář ke zpřístupňování šedé literatury
2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé
literatury, 25. 10. 2011 [online]. Praha, NTK, 2011. [cit. 9. října 2014]. Dostupné na WWW:
<http://www.nusl.cz/ntk/nusl‐97123>.
PLANKOVÁ, Jindra. Obecné souvislosti Open Access ‐ zamyšlení nad aktuálním tématem.
Ikaros [online]. Praha: Ikaros, 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 9. října 2014]. ISSN 1212‐5075.
Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4340>.

VYČÍTALOVÁ, Hana. Elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy zpřístupňované na
českých webových serverech. Ikaros [online]. Praha: Ikaros, 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 9. října
2014]. ISSN 1212‐5075. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4341>.
Vyčítalová, Hana. Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury
(NUŠL). Knihovna: knihovnická revue.Praha: Národní knihovna České republiky, 2011, roč. 22,
č. 2, s. 48‐58. ISSN 1801‐3252.

