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• Zdravotnické knihovny ČR
• Národní lékařská knihovna
• Systém Medvik
• Služby portálu Medvik
• Plán rozvoje
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Knihovnicko-informační služby Knihovnicko-informační služby 
ve zdravotnictvíve zdravotnictví

• Cíl
rychlý a pohodlný přístup k vědeckým lékařským 
informacím v heterogenním prostředí

• Nástroj 
komplexní automatizované knihovnicko-
informační systémy (AKS) s nadstavbovými 
řešeními pro přístup k e-zdrojům (portály)
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Cílové skupiny uživatelůCílové skupiny uživatelů
• Lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci
• Vědecko-výzkumní pracovníci
• Studenti a absolventi farmaceutických fakult
• Studenti a absolventi SZŠ, VZŠ
    a příbuzných oborů
• Nelékaři a ostatní profese působící ve zdravotnictví
• Studenti lékařských fakult a ostatních  nelékařských 

fakult
• Uživatel informací podpory zdraví
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Zdravotnické knihovny v ČRZdravotnické knihovny v ČR
Posláním Veřejných  informačních služeb ve zdravotnictví je 

zpřístupnit zdravotnické informace a poskytovat knihovnicko-
informační služby odborné zdravotnické veřejnosti využíváním 
moderních informačních a telekomunikačních technologií, 
podporovat přístup těchto informací pro udržení a zlepšení 
kvality života občanů. Napomáhat rozvoji medicíny a pomáhat 
uskutečňovat zdravotní politiku odpovídajícím přístupem ke 
zdravotnickým informacím…(Věstník MZ ČR, částka 10, říjen 
2004, s.12)

Zdravotnické knihovny

• 143 pracovišť
• 2.858 tis. knihovních jednotek
• 87 tis. uživatelů
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Národní lékařská knihovna – Národní lékařská knihovna – 
knihovnicko-informační službyknihovnicko-informační služby

• Buduje knihovní fond domácí (depozitní funkce)
    a zahraniční literatury z oblasti medicíny a 

příbuzných věd
• Poskytuje služby zdravotnickému výzkumu, vývoji a 

vzdělávání  odborné i laické veřejnosti (výpůjční, 
reprografické, rešeršní, referenční, publikační a 
další)

• Zpracovává a zpřístupňuje  národní lékařskou 
bibliografii BMČ, oborové databáze a souborné 
katalogy ( tvorba české verze tezauru Medical 
Subject Headings- MeSH)

• Plní funkci dokumentačního centra SZO / WHO
• Spravuje sbírky Zdravotnického muzea …
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Systém MEDVIKSystém MEDVIK®®

• systém je výstupem projektů MŠMT a MZ ČR
• provozován v datovém centru NLK
• sdílená datová základna
• aplikační jádro KIS DAWINCI v multiknihovním 

modelu
• zachování specifik zapojených institucí
• standardy, komunikace a výměna dat
• kooperace, metodika, podpora
• bezplatné licence pro zdravotnické knihovny
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Funkce systému MEDVIKFunkce systému MEDVIK®®

• Akvizice
• Katalogizace
• Autority, Medical Subject Headings (MeSH)
• Výpůjční protokol, cirkulace
• MVS, MMVS, DDS
• Správa seriálů, Správa fondů
• Evidence publikační činnosti
• Administrace nastavení, audit, statistiky
• Z39.50 Server / klient
• Distribuované vyhledávání
• Vzdálený přístup, správa e-zdrojů



23.5.200723.5.2007 99 / 26 / 26Inforum 2007Inforum 2007

Podporované standardy a Podporované standardy a 
technologietechnologie

Bibliografické standardy
• Bibliografický formát UNIMARC, Autoritní formát UNIMARC, 

MARC21, MARC Autority
Katalogizační pravidla
• AACR2, ISBD
Vstupní a výstupní formáty
• ISO 2709, ISBD, ISO 690, Dublin Core, HTML, XML, SUTRS, RSS
Komunikační protokoly
• ISO 8073 - TCP/IP, HTTP, ISO 23950 - Z39.50 BATH Profile, 

OpenURL, SOAP
Znakové sady
• Plná podpora UNICODE
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Zapojené instituceZapojené instituce

• Národní lékařská knihovna
• Oddělení vědeckých inf. při MZ ČR
• Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 

(regionální řešení pro Ústecký kraj)
• Státní ústav pro kontrolu léčiv
• Institut klinické a experimentální medicíny
• Ústav hematologie a krevní transfuze
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Výhody a přínosy pro instituci a její Výhody a přínosy pro instituci a její 
informační pracoviště - knihovnuinformační pracoviště - knihovnu

• úspory nákladů – HW, SW, údržba
• zvýšení kvality a efektivity poskytování knihovnicko-

informačních služeb a zdrojů
• zvýšení úrovně spolupráce a sdílení zkušeností
• metodická a technická podpora
• kontinuální vývoj systému, zavádění standardů
• bezpečnost dat
• zajištění kooperace s okolím (např. Národní 

knihovna – tvorba autorit, souborného katalogu 
Caslin)

• a další
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Výhody a přínosy pro koncového Výhody a přínosy pro koncového 
uživatele - čtenářeuživatele - čtenáře

• zvýšení počtu a kvality dostupných informačních 
zdrojů a služeb

• usnadnění přístupu ke zdrojům a službám
– jeden uživatelský přístup
– jednotné WWW rozhraní – portál Medvik:

www.medvik.cz
– vzdálený přístup k licencovaným zdrojům
– snadná orientace
– možnosti integrovat výstupy do institucionálního 

prostředí
– ... atd.
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Schéma koncepce systému MEDVIKSchéma koncepce systému MEDVIK®®

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelé (individuální a institucionální)  Okolní systémy 

KIS  MEDVIK 

Autentifikace 
Autorizace 
Vzdálený přístup-HAN  
přístupAccess control 
- HAN 

Paralelní vyhledávání 

Link resolver 

Datové služby  
Webové služby 
Z39.50, SRW/SRU 
OAI-PMH 
OpenURL 
 

Portál MEDVIK (www.medvik.cz) 
 

OPAC  

Tvorba dat Služby Informační zdroje 
resources 

Katalog MEDVIK 

Intranet, CMS 

Digitální archiv 

Databáze NLK – BMČ... 

Elektronické 
inf.zdroje: 
e- časopisy, e-knihy, 
WWW, software 
CD/DVD 

Tradiční  inf. zdroje: 
Časopisy, knihy, sbírky 
 

Externí databáze: 
bibliografické, 
plnotextové, EBM 

ERM 
Legenda: 
CMS systém správy obsahu 
EBM evidence based medicine 
HAN Hidden Automatic Navigator 
LMS library management system 
OAI-PMH Open Archives Initiative- 

Protocol for metedata harvesting 
OPAC  Online Public Access Catalogue 
ERM                  řízení elektronických zdrojů 
KIS                    knihovnický informační systém 
SRW/SRU Search Retrieve Web Service 
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Portál MEDVIKPortál MEDVIK
• zdroje – interní - externí
• vyhledávání – interní - externí
• služby
• vzdálený přístup
• online aktualizace SKP
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Elektronické informační zdrojeElektronické informační zdroje

• 24h denně 7dní v týdnu
• Kontrola funkčnosti zdrojů
• Ošetření autorských práv
• Ošetření licenčních smluv (skupinové 

licence)
• Technická řešení (MEDVIK, HAN)
• Síťový přístup, sdílení HW a SW prostředků
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Vzdálený přístup k online zdrojům - Vzdálený přístup k online zdrojům - 
HANHAN
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Vzdálený přístup k online zdrojům - databázeVzdálený přístup k online zdrojům - databáze
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Statistika vzdálených přístupůStatistika vzdálených přístupů
- unikátní uživatelé- unikátní uživatelé
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Online aktualizace SKPOnline aktualizace SKP
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Online aktualizace SKPOnline aktualizace SKP
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Online aktualizace SKPOnline aktualizace SKP
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Vyhledávání v externích zdrojíchVyhledávání v externích zdrojích
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Externí vyhledávání - výsledkyExterní vyhledávání - výsledky
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Externí vyhledávání - záznamExterní vyhledávání - záznam
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Výstupy ze schránkyVýstupy ze schránky
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Rozvoj systému 2007Rozvoj systému 2007

• online zpracování BMČ – Bibliographia 
Medica Čechoslovaka – využití DW Storage 
serveru pro ukládání a indexování českých a 
anglických abstraktů – linkování do plných 
textů

• zpřístupnění BMČ v portálu
• integrace nových funkcí DW-Infogate
• …inspirace  novými poznatky z konference 

Inforum 2007 
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* Děkujeme za pozornost ** Děkujeme za pozornost *
Více informací:Více informací:

Mgr. Filip Kříž
kriz@nlk.cz

www.nlk.cz     www.medvik.cz

PhDr. Helena Bouzková
bouzkova@nlk.cz

Mgr. Lenka Maixnerova
maixnero@nlk.cz 

Mgr. Ondřej Horsák
horsak@nlk.cz 
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