
Zkušenosti Knihovny Jabok:
● Zlepšení pro čtenáře i knihovníky
● Nástroje, které pomáhají v každodenní 

práci: 
Přizpůsobitelné rozhraní, široká nabídka 
kontextového menu, simultánní hledání 
ve zdrojích Z39.50, exemplářové šablony, 
skupiny záznamů a exemplářů, různé způsoby 
plateb čtenářů, blokace a zprávy 
pro čtenáře, „údajně vrácené“ dokumenty, 
offline rozhraní, aj.

● Spolehlivost (provoz bez výpadků)
● Nulové náklady na upgrade
● Potenciál pro budoucí rozvoj

Evergreen
Knihovní software s otevřeným zdrojovým 

kódem

Vytvořen na míru pro veřejné knihovny vGeorgii 
v USA (2006)

Využíván cca 800 knihovnami a konsorcii v USA, 
Kanadě, Gruzii, Nizozemí aj.

Pro veřejné i akademické knihovny

Rozvoj české lokalizace od roku 2008

V Česku je nyní využíván Knihovnou Jabok 
a knihovnou Indické ambasády v ČR, využití 

zvažují další knihovny

  Co Evergreen nabízí
● Podpora konsorcií
● Propracovaný systém práv pro různé knihovny 

v konsorciu i pro uživatele v rámci jedné knihovny
● Detailní nastavení výpůjčních politik a pravidel
● Podpora transportů mezi knihovnami
● Vlastní statistické kategorie
● Prvky FRBR
● Podpora integrace obsahu a produktů třetích stran
● Podpora vzdálené autentifikace  uživatelů

OPAC
● Intuitivní rozhraní
● Základní i pokročilé vyhledávání, fasetové 

vyhledávání, hledání dle polí MARC
● Virtuální prohlížení regálů
● Náhledy Google Books 
● Správa čtenářského konta, správa rezervací
● Seznamy knih s možností sdílení
● Možnost editace adres s následným potvrzením 

knihovníkem
● Dětský OPAC

Výpůjční modul
● Půjčování, vracení, prodlužování 

i ke specifickému/zpětnému datu
● „Údajně vrácené“ nebo „údajně nevypůjčené“ knihy
● Propracovaný systém rezervací a transportů mezi knihovnami
● Blokace a zprávy pro čtenáře vytvořené knihovníkem
● Oznámení a upomínky (včetně SMS)
● Poplatky generované systémem i tvořené knihovníkem
● Různé typy plateb (včetně platebních karet, prominutí aj.)
● Průzkumy
● Akviziční požadavky čtenářů

Katalogizace a správa fondu
● Katalogizace vyplňováním polí MARC 21, tabulka 

pro vkládání kódovaných údajů bez nutnosti hlídání 
pozice

● Správa částí a spojených exemplářů
● Uživatelem vytvořené skupiny záznamů a exemplářů 

s možností hromadných akcí
● Tisk štítků
● Simultánní vyhledávání ve více zdrojích Z39.50
● Dávkový import a export
● Správa seriálů (předplatné, distribuce čísel, šablony 

pro exempláře, predikce očekávaných čísel, dávkový 
příjem čísel, MFHD aj.)

Další moduly
● Zprávy a statistiky (tvorba a sdílení vlastních 

šablon pro zprávy z libovolných vstupních dat 
Evergreenu, sdílení výstupů, export do tabulkových 
procesorů, grafy, automatické zprávy 
v přednastavených intervalech aj.)

● Správa autorit
● Rezervace vybavení a místností 
● Offline rozhraní (pro případ výpadku počítačové 

sítě)

Knihovna Jabok
● Pracoviště Jaboku - Vyšší odborné školy 

sociálně pedagogické a teologické, 
informační služby také pro bakalářský 
obor Pastorační a sociální práce 
Evangelické teologické fakulty UK

● 25 tisíc dokumentů
● 500 čtenářů
● 17 tisíc evidovaných návštěvníků ročně
● 2.5 úvazku (včetně systémového 

knihovníka)

Implementace v Knihovně Jabok
● 2009 seznámení s Evergreenem v rámci 

seminářů na UISK FF UK
● 2010 – 2011 testování systému a možného 

workflow
● 2011 rozhodnutí pro implementaci, přípravné 

práce na převodu dat
● 5. září 2011 nasazení Evergreenu do provozu 

knihovny (verze 2.0)
● Srpen 2012 upgrade (verze 2.2)

Moduly Evergreenu v současnosti 
využívané Knihovnou Jabok
● OPAC
● Výpůjčky, rezervace, platby čtenářů
● Katalogizace, správa seriálů, rozhraní 

pro import Z.39.50 a pro dávkový import
● Akvizice, správa finančních zdrojů
● Modul pro zprávy a statistiky
● Offline rozhraní

Problémy, které bylo nutné řešit
● Nedostatky v české lokalizaci
● Dílčí rozdíly v praxi českých a amerických 

knihoven
● Absence zkušeností s Evergreenem v Česku
● Absence českých manuálů 

Prozatím se nevyskytl problém, který by nebylo 
možné řešit buď nyní nebo výhledově

Co lze dnes  nabídnout  českým 
zájemcům o Evergreen:
● Zkušenosti s migrací a provozem systému
● Doporučení pro řešení konkrétních problémů
● Školení personálu
● Praktickou podporu (katalogizační šablony 

dle standardů Souborného katalogu ČR, tiskové 
šablony, podporu pro Obalkyknih.cz aj.)

● Dokumentační portál Evergreen  DokuWiku 
s českými  manuály pro všechny běžné činnosti 
http://knihovna.jabok.cz/evergreen-dokuwiki

Evergreen je moderní, kvalitní software, který nevyžaduje náklady na pořízení a upgrade nebo na rozšíření licencí. Evergreen je moderní, kvalitní software, který nevyžaduje náklady na pořízení a upgrade nebo na rozšíření licencí. 

Protože jde o software s otevřeným zdrojovým kódem, je možné jej přizpůsobit nebo ovlivnit jeho vývoj.Protože jde o software s otevřeným zdrojovým kódem, je možné jej přizpůsobit nebo ovlivnit jeho vývoj.

Je jedním z nejrychleji se rozvíjejících knihovních softwarů (nová verze jednou za půl roku). Za jeho rozvojem stojí živá a aktivně Je jedním z nejrychleji se rozvíjejících knihovních softwarů (nová verze jednou za půl roku). Za jeho rozvojem stojí živá a aktivně 
spolupracující komunita uživatelů, kteří jej budují pro své knihovny a čtenáře.spolupracující komunita uživatelů, kteří jej budují pro své knihovny a čtenáře.

;;

Knihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v ČeskuKnihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v Česku
(zkušenosti po roce a půl provozu v Knihovně Jabok)(zkušenosti po roce a půl provozu v Knihovně Jabok)

EVA CERNIŇÁKOVÁ (cernin@jabok.cz),  Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích,  Praha, 21. - 22. 5. 2013

Rozhodování o implementaci 
v Knihovně Jabok
Výhody:
● Uživatelsky příjemný OPAC
● Kvalitní systém, rychlý rozvoj, široká nabídka funkcí
● Možnost instalace a dlouhodobého testování bez závazků
● Možnost přizpůsobení nebo ovlivnění vývoje
● Nulové náklady na pořízení nebo rozšíření licencí
● Možnost využívat zkušenosti dalších Evergreenových 

knihoven

Zvažované nevýhody:
● Nedokončená česká lokalizace
● Neexistuje firma specializovaná na podporu Evergreenu
● Nejsou zkušenosti v českém prostředí
● Nejsou české manuály

Akvizice
● Finanční fondy a zdroje, rozpočty, 

limity pro čerpání
● Seznamy požadovaných dokumentů
● Správa objednávek a faktur
● Reklamace
● Správa dodavatelů 
● Podpora  elektronického objednávaní 

a fakturace
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