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Abstrakt: 
Volné pokračování příspěvku „Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné 
knihovny“ po dvou letech.  Zeměměřická knihovna se chopila své šance obstát v době, kdy uživatelé 
již nepoužívají k získání dokumentů nohy, ale prsty na klávesnici. Její umístění mimo Prahu ve Zdibech 
může lákat spíše cestovatele než studenta či výzkumníka, který potřebuje rychle informace ke své 
práci. Díky informačním technologiím, open source software a běžné dostupnosti sítě internet, 
knihovna může své služby poskytovat vzdáleně a kvalitněji než dříve. Dříve rozdrobené informační 
zdroje (knihovní katalog, digitální knihovnu Kramerius, elektronické zdroje, archivy dokumentů na 
webu) nyní knihovna poskytuje z jednoho místa a navíc je součástí i institucionální digitální repozitář. 
Toto vše se podařilo díky implementaci open source software Invenio, jehož funkce budou 
představeny na příkladu implementace v Zeměměřické knihovně. 

 

 

Resumption of 2011 conference paper "Library Has(Not) to be Cancelled - (Un)Common Problems of 
(Un)Usual Library" after two years. The Surveying Library has embraced its chance to survive at the 
time when readers do not use their legs but mainly their fingers on the keyboard to reach documents 
they need. In addition location of Surveying Library in small city Zdiby outside of Prague can lure 
more travellers than students or researchers who should be main users of library. Information 
technology, open source software and the common availability of the internet allowed that the 
library can provide their services remotely and at higher quality standards than previously. In the 
past fragmented information sources (library, the digital library Kramerius catalogue, electronic 
resources, archives, documents on the Web  e.t.c.) without any connection or links are nowadays 
provided  from one  common location and are part of one system of institutional digital repository. It 
is managed through the implementation of open source software Invenio, whose functions will be 
presented on the example of implementation in our Surveying Library. 

  



Před několika lety hrozil knihovně VÚGTK, tak jako mnohým malým specializovaným knihovnám, 
zánik. Naštěstí se podařilo vedení ústavu přesvědčit, že Zeměměřická knihovna®, se svým unikátním 
oborovým fondem, byla a je historickým majetkem, a hlavně, že knihovna může být pro celý ústav 
přínosem. Ovšem další otázkou bylo, jak knihovnu co nejefektivněji transformovat, aby skutečně 
nabízela svým uživatelům moderní informační služby.  

První oblastí, kterou musela knihovna změnit, byla dostupnost o svém fondu, dalších 
informačních zdrojích a službách, které knihovna poskytuje. Přestože se knihovně před patnácti lety 
částečně podařilo zachytit „digitální“ služby, dosavadní informační zdroje byly značně roztříštěné. 
Evidenci knihovního fondu zčásti zajišťovaly lístkové katalogy a část fondu byla zkatalogizována také 
v knihovním systému TinLib. Tento systém je však již zastaralý a nevyhovoval novým požadavkům 
kladeným na knihovnu. Seznam titulů elektronických informačních zdrojů pořizovaných v rámci tří 
konsorcií byl a stále je veden pouze v tabulce na webových stránkách ODIS VÚGTK. Šedou literaturu 
(výzkumné, výroční zprávy a jiné materiály) museli zájemci hledat na různých místech a různých 
úrovních vnoření na webu VÚGTK. Knihovna dále využívá knihovní systém Kramerius, který 
představoval zcela samostatný a oddělený systém, ve kterém knihovna ukládá a zpřístupňuje 
digitalizované historické dokumenty.  

 

 
Obr.: 1 - Ukázka vyhledávání v online katalogu Zeměměřičské knihovny VÚGTK v systému Tinlib 

 

Základním úkolem tedy bylo, nalézt 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, stejně jako šedou literaturu, která bude současně zpřístupňována 
také přes systém Národního úložiště šedé literatury (NUŠL), provozovaný Národní technickou 
knihovnou Praha (NTK). Na základě zkušeností NTK zvolila Zeměměřičská knihovna® pro ukládání 
informací o svých zdrojích systém Invenio a rozhodla se ho nastavit po vzoru moderních discovery 
systémů. Informace o dostupných zdrojích by v něm měly být dostupné komukoliv, odkudkoliv 
a kdykoliv. Výhodou systému také je, že se dá také použít jako knihovní systém pro evidenci fondu, 
uživatelů/čtenářů a jejich výpůjček a objednávek výpůjček a rezervací. 

 



 
Obr.: 2 - Ukázka ze seznamu titulů online periodik předplácených v knihovně VÚGTK 

 

A proč byl zvolen právě systém Invenio? Prvotní nápad vznikl již v roce 2011, když VÚGTK byl 
osloven NTK s žádostí o předávání šedé literatury do NUŠLu. Součástí spolupráce je i tento systém, 
přednastavený pro zpracování šedé literatury.[1] Zároveň systém umožňuje lokální instalaci a 
modifikaci podle potřeb jednotlivých uživatelů (knihoven)1

Výhodou systému Invenio je, že jde o softwarové řešení pro knihovní systémy a digitální 
repozitáře, je distribuován zdarma jako open source [2], architektura systému je modulární a výkon 

. Výhodou systému je i jeho česká 
lokalizace a systémová podpora vývojového pracoviště systému - Evropské organizace pro jaderný 
výzkum (CERN) sídlící v Ženevě, stejně jako národní podpora NTK. Dalším 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). Nejdůležitějším faktorem v rozhodování, který systém zvolit byla otevřená 
platforma systému Invenio a jeho pořizovací cena – 0,- Kč - jde o open source systém. 

Prohlížení podle sbírek v systému Invenio, nás navedlo na nápad využít ho jako centrální 
vyhledávací místo a to jak pro tištěný a zdigitalizovaný fond tak pro elektronické informační zdroje 
i pro šedou literaturu VÚGTK. Realizace však nebyla jednoduchá, katalog tištěného fondu 
Zeměměřické knihovny a článkové bibliografie jsme převedli ze zastaralého systému TinLib 
do systému Invenio konverzí. Dále jsme do systému Invenio převedli bibliografické záznamy 
zdigitalizovaných titulů ze systému Kramerius a v současné době pracujeme na záznamech 
elektronických zdrojů. Po vyhledání záznamu se lze prokliknout přímo na dokument v originální 
databázi. Zároveň lze přímo do Invenia vkládat dokumenty VÚGTK v elektronické podobě. 

                                                           
1http://nusl.techlib.cz/index.php/Invenio_lokalni 
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systému je dobře optimalizován. Všechny náročnější výstupy jsou ukládány do mezipaměti, aby se 
minimalizovala komunikaci s databází, což zvyšuje rychlost systému. Invenio také používá různé 
indexy, které zajišťují velmi rychlé vyhledávání. Všechny tyto vlastnosti a další přispívají k uživatelské 
přívětivosti, ale na druhé straně kladou vyšší nároky na správu systému. Pro správu systému Invenio 
je nutná znalost programovacího jazyka Python. Invenio disponuje protokolem OAI-PMH a jako 
vnitřní formát pro ukládání záznamů používá MARC21.   

Podrobněji je systém Invenio popsán v článku New Features and Technologies in Current and 
Future Invenio Versions [3]. Systém Invenio je volný software pod GNU  licnecí (General Public 
Licence) a používá operační systém na Linux, Apache/WSGI, Python a MySQL.  

S cílem zajistit interoperabilitu s jinými digitálními knihovnami byly v Inveniu od počátku 
použity otevřené standardy jako MARCXML a OAI-PMH. Modulární architektura a vysoká 
přizpůsobivost umožňuje prostřednictvím Invenia zajistit širokou škálu služeb, od multimediálních 
digitálních repoztářů, přes webové časopisy, po plně funkční digitální knihovny či repozitáře o velkých 
objemech dat. V současné době je dostupná verze 1.1. Ve verzi 1.2 jsou plánovány další zajímavé 
úpravy. Měla by přibýt například možnost jiných fomátů než je MARC21, což by mělo zlepšit přístup 
k datům pro API2

 
Obr.:3 - Úvodní strana dokumentačního serveru CERNu, který používá systém Invenio 

. Vylepšené vyhledávání podle práv přihlášených uživatelů a škálovatelnost výsledků 
na základě podobnosti a pořadí slov. Do vzdálenější budoucnosti je plánována implementace 
fastového vyhledávání, vylepšení statistik a připojení indexů a znalostních databází při definování 
dotazu. CERN vyvíjí systém Invenio od roku 2006 a od roku 2012 ho také používá také pro evidenci 
a zpřístupnění svých knihovních fondů.  

 

                                                           
2http://cs.wikipedia.org/wiki/API 
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Jak již bylo uvedeno, slouží v knihovně VÚGTK systém Inveno pro zastřešení všech 
informačních zdrojů, které knihovna nabízí svým uživatelům. Knihovna ho hodlá využívat také jako 
institucionální repozitář pro interní dokumenty celého VÚGTK.  

 Jedním z vyhledávacích nástrojů Invenia je zařazování bibliografických záznamů do sbírek 
a následné prohlížení záznamů zařazených ve vybrané sbírce. To nás navedlo na nápad využít systém 
Invenio jako centrální vyhledávací místo jak pro tištěný a zdigitalizovaný fond, tak pro elektronické 
informační zdroje a produkci VÚGTK. Realizace probíhala po jednotlivých etapách. Katalog tištěného 
fondu a článkové bibliografie jsme převedli ze zastaralého systému TINLIB do systému Invenio. Dále 
jsme do systému Invenio naimportovali bibliografické záznamy zdigitalizovaných titulů ze systému 
Kramerius a pracujeme na záznamech elektronických zdrojů. Po vyhledání záznamu se lze prokliknout 
přímo na dokument v originální databázi. Zároveň lze přímo do Invenia vkládat produkci VÚGTK 
v elektronické podobě. 

 
Obr.:4 - Úvodní obrazovka systému Invenio v Zeměměřičské knihovně VÚGTK 

 

 Po úvodních analýzách a fázi seznamování se se systémem Invenio, bylo prvním praktickým 
krokem definování sbírek. Systém Invenio používá sbírky seskupené ve stromové struktuře, 
do kterých se řadí jednotlivé záznamy v systému. Sbírky slouží jako rychlý přístup k záznamům 
s určitými podobnými vlastnostmi. V levé větvi sbírek, musí být každý záznam zařazen pouze 
jedenkrát. V této větvi jsme proto definovali sbírky podle typů dokumentů. Protože sbírky musí 
pokrývat knihovní fond i všechny ostatní zdroje, které chceme v Inveniu evidovat, vznikla poměrně 
rozsáhlá větev sbírek. V pravé větvi může být každý záznam zařazen do více různých sbírek. Proto 
jsme tuto větev použili pro sbírky podle různých kritérií tak, aby tvořily rychlou vyhledávací pomůcku 
pro uživatele knihovny. 



 Definování sbírek byl poměrně zdlouhavý proces. Přesto není vyloučeno, že budou 
v budoucnu na základě zkušeností se zařazováním záznamů do sbírek definice sbírek ještě 
upravovány podle aktuálních potřeb a míry využití jednotlivých sbírek.  

Systém Invenio používá k ukládání záznamů systém MARC21. Přesto bylo nutné všechny 
prvky MARC21, které chceme v knihovně používat předem nadefinovat. U každého prvku lze podle 
jeho typu nastavit mimo jiné defaultní hodnotu nebo seznam hodnot, které se mají katalogizátorovi 
nabízet v rolovacím seznamu. Určitá pole je možné nastavit jako skrytá. Pokud se zařadí 
do katalogizační šablony, která slouží jakožto formulář pro samotnou katalogizaci, doplní se skrytá 
pole automaticky do výsledného záznamu. Nad každým prvkem je také možné nastavit kontrolu nebo 
mu přiřadit jinou funkci, která např. zobrazí dialog pro výběr a přiložení vybraného souboru 
ke katalogizačnímu záznamu.  

 
 Obr.: 5 - Příklad definice prvku MARC21  Obr.:6 - Ukázka definice katalogizační šablony 
   pro seriály 

Nadefinované prvky MARC21 jsme použili při přípravě katalogizačních šablon pro různé typy 
dokumentů. Šablony představují formulář, který obsahuje vybrané prvky a který slouží pro 
katalogizaci. Každá šablona může obsahovat různé prvky s jiným popisem a připojenými příklady.  

 
Obr.: 7 - Ukázka katalogizační šablony 

Stále modifikujeme nastavení vyhledávání a zobrazování vyhledaných záznamů. Prozatím 
jsme upravovali zobrazení vybraného záznamu. Přidali jsme některé prvky, podařilo se aktivovat 



odkazy pro předcházející a následující názvy. V současnosti řešíme aktivaci odkazu na digitalizovaný 
dokument uložený v systému Kramerius nebo zobrazení více opakování polí či podpolí.  

 

 
Obr.: 8 - Záznam v systému Invenio odkazující na digitalizovaný dokument do systému Kramerius 

(prozatím neaktivní odkaz) 

 Invenio nabízí zobrazení vyhledaného záznamu i v jiných formátech. Knihovníky 
pravděpodobně zaujmou především náhledy záznamu v MARC, MARCXML či Dublin Core. Jiné 
náhledy jsou např. vhodné pro citační manažery. Podrobnější analýzy a úpravy těchto náhledů nás 
ještě čekají. 

 

 
Obr.: 9 - Zobrazení záznamu ve formátu Dublin Core 

 V Inveniu jsme aktivovali modul, který slouží jako knihovní systém pro evidenci čtenářů, 
požadavků na výpůjčky, výpůjček a výpůjček v rámci meziknihovní výpůjční služby. Invenio disponuje 
i nástroji pro akvizici. Ty prozatím knihovna VÚGKT nebude používat a jejich využití zváží v budoucnu. 

 Během instalace a nastavování systému Invenio jsme řešili řadu otázek a hledali optimální 
pracovní postupy využitelné v naší knihovně. Zvažovali jsme například způsob evidence 
dlouhodobých výpůjček pro zaměstnance VÚGTK, postup při vypůjčování dosud nezkatalogizovaných 
titulů v systému, propojení konta čtenáře v knihovním systému s kontem čtenáře v OPAC.  

 



 
Obr.: 10 - Lišta funkcí ve výpůjčním modulu a zobrazení nabídky k manipulaci s jednotkou 

(aktualizace, požadavek, výpůjčka) 

 

 
 Obr.: 11 -Formulář pro vkládání Obr.: 12 - Záznam čtenáře s možností zobrazit 
 nových čtenářů  jeho výpůjčky a žádosti (z pohledu knihovnice) 
 

Protože se knihovna rozhodla používat jako jeden z identifikátorů jednotky QR kódy, řešil se 
během implementace také tisk štítků s QR kódy z Invenia a následné využití QR kódů při evidenci 
výpůjček. 

Invenio je především díky NTK, která používá systém Invenio pro NUŠL, lokalizován do 
češtiny. Lokalizace však nepokrývá plně všechny části systému Invenia a část pro knihovní systém 
(výpůjčky, čtenáři) je lokalizována pouze na základní úrovni. Lokalizace a požadované úpravy 
překladů do češtiny jsou zdlouhavé a představují pro knihovnu VÚGTK práci ještě do budoucna.  



 Podstatnou část nasazení systému Invenio představoval převod bibliografických záznamů 
ze systému Tinlib. Bibliografické záznamy byly vyexportovány z Tinlibu, zkonvertovány 
a naimportovány do Invenia. Konverzi předcházela analýza dat, jejichž kvalita se ukázala ve velké 
míře jako nedostatečná.Pro každý typ dokumentů (monografie, periodika, články) se připravovaly 
samostatné konverzní tabulky a doplňovaly se údaje, které bylo možné hromadně přiřadit (hlavička, 
pole 008, pole 910,..). Přesto kvůli absenci údajů ve zdrojových záznamech nejsou konvertované 
záznamy dobré kvality. Některé důležité údaje zcela chybí, jiné jsou uvedeny v poznámkových polích 
tak, že nelze automatizovaně jednoznačně odlišit různé údaje a zařadit je do správných polí. Značnou 
zátěž pro ruční úpravy přes samotnou konverzí představovaly také nejednotné zkratky v některých 
polích, které bylo potřeba rozepsat (např. název nakladatele) nebo převod různých variant jazyků 
a zemí na kódy. Během konverze se nepodařilo zajistit strojové odlišení překladů názvů dodaných 
katalogizátory od souběžných názvů. Vzhledem k nevalné kvalitě vstupních záznamů bude nutné 
konvertované záznamy průběžně ručně opravovat.  

 

 
 Obr.:13 - Bibliografický záznam vyexportovaný  Obr.: 14 - Stejný záznam v systému Invenio 
 ze systému Tinlib  po konverzi do formátu MARC21  

Novými záznamy bude Invenio plnit jak knihovnice, která bude vytvářet bibliografické 
záznamy dokumentů z fondu knihovny (evidence nových titulů, retrokatalogizace), tak výzkumní 
pracovníci, kteří budou v Inveniu evidovat své výzkumné zprávy a jiné produkty svojí pracovní 
činnosti. Věříme, že se nám podaří hromadně importovat také záznamy titulů časopisů, které jsou 
předplácené v rámci online databází. Předpokládáme, že v budoucnu se budou do Invenia vkládat 
také interní dokumenty celého ústavu (materiály ze školení, služebních cest apod.). Využijeme 
nástroje v Inveniu, který umožňuje k bibliografickému záznamu připojit libovolný dokument. Interní 
dokumenty budou takto nejen vyhledatelné, ale oprávněným uživatelům po přihlášení také rovnou 
dostupné v elektronické podobě. Záznamy čtenářů bude knihovnice vkládat ručně.V systému Tinlib 
nebyli evidováni..  

 V současnosti máme funkční knihovní systém se základním nastavením a převedenými 
záznamy z Tinlibu. Úpravy nastavení budou probíhat i nadále na základě nabývaných zkušeností 
a odezvy od uživatelů. Knihovnice bude průběžně kontrolovat a opravovat bibliografické záznamy 
a bude doplňovat nové tituly a jednotky. Jejím dalším úkolem bude evidence čtenářů, jejichž záznamy 
bude muset vytvořit.  

 Mezi nejbližší cíle patří také příprava materiálů pro uživatele knihovny a jejich informační 
vzdělávání, aby byli schopni efektivně využívat Invenio a přecházet z něj k online zdrojům 
a digitalizovaným dokumentům v systému Kramerius. Připravujeme také nový knihovní řád. 
Pracujeme také na úpravě záznamů do OAI- PMH setu pro Souborný katalog a navázali jsme kontakt 
s  Jednotnou informační bránou, do které bychom se také rádi zapojili přes OAI-PMH. 

 V další fázi se budeme věnovat rozvoji evidence šedé literatury a interních dokumentů a užší 
spolupráci s NUŠLem. Chceme zapracovat také na nasazení proxy severu, abychom našim uživatelům 
umožnili přístup k předpláceným online zdrojům z pohodlí domova.  

 Velká očekávání máme od dalších verzí systému Invenio, zejména od plánované 



implementace fasetového vyhledávání, která významně vylepší možnosti Invenia jako jednotícího 
vyhledávacího bodu Zeměměřičské knihovny VÚGTK. 
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