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je …
služba českých knihoven určená nejširší 
veřejnosti

která odpovídá na … 
otázky uživatelů 

o knihovně, jejích službách a fondech
ze všech oborů lidského vědění

podle předem stanovených pravidel



Historie

součástí služeb knihoven je poskytování 
informačních služeb pro své uživatele

BMI 2002 – vlaštovka první spolupráce 

listopad 2002 – prozatímní jednotné logo 
(NK ČR, VKOL, Ústřední knihovna  FF MU) 



Zázemí

finanční podpora – MŠMT - LI200001     
(Referenční centrum NK ČR – Brána do světa 
informací)

koordinátor – NK ČR

technická podpora - MZK 

ochota spolupracujících knihoven

únor 2004 – testovací provoz





Jaké jsou možnosti spolupráce?

pasivní zapojení

knihovna umístí na své stránky logo služby

dotazy položené prostřednictvím jejích stránek 
jsou zodpovídány aktivně zapojenými 
knihovnami

využívání archivu s již zodpovězenými dotazy



Jaké jsou možnosti spolupráce?

aktivní zapojení

knihovna umístí na své stránky logo služby

zodpovídá dotazy položené v rámci služby 
přímo na její adresu

zodpovídá dotazy z oblasti, kterou v rámci 
služby garantuje



Pravidla aktivního zapojení

garance odpovědi do 48 hodin od obdržení 
dotazu

spolupráce při předávání dotazů

povinnost zodpovídat dotazy týkající se 
knihovny a daného regionu



Pravidla aktivního zapojení 

možnost stát se garantem konkrétního oboru  
(dle kategorií Konspektu)

budování a využívání archivu dotazů 
zodpovězených v rámci služby



Možnosti zadání dotazu

vstupním bodem položení dotazu je logo služby,
pod nímž se může skrývat

e-mail

webový formulář
možnost výběru dotázané knihovny

customizovaný webový formulář
dotaz je přednostně odeslán na adresu 
knihovny, z jejíchž stránek byl položen



http://www.ptejteseknihovny.cz



… základní informace



seznam knihoven …



formulace dotazu …



archiv dotazů …



… archiv dotazů



Výhody customizace

nastavení webového formuláře pro konkrétní 
knihovnu

nastavení archivu dotazů pro konkrétní 
knihovnu

automatické zpracování statistik (podle 
dotázané knihovny, kategorií konspektu)



… customizovaná stránka



Statistiky

prostřednictvím http://navrcholu.cz

dotazů zaslaných pomocí webového formuláře
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Máte zájem zapojit vaši knihovnu?

kontaktujte:   Hanus.Hemola@nkp.cz

Těšíme se na spolupráci !


	http://www.ptejteseknihovny.cz

