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Knihovní systém



Souhrnný knihovní online katalog (Carmen)

Veřejný knihovní katalog – přístupný veřejnosti

Možnost vyhledávat dle různých kritérií, zobrazit si detail záznamu, dostat se do knihovních katalogů jiných 
institucí, zobrazit si dostupnost titulů v rámci NPÚ

Zobrazuje dostupnost titulů v jednotlivých knihovnách územních pracovišť 



Aplikace pro editaci (Tritius)

Editační systém – přístupný editorům systému

Slouží ke knihovnickému systematickému popisu publikací (monografie, aj.), periodik (časopisy aj.), 
článků, dokumentačních fondů (fotografie, restaurátorské zprávy aj.) apod.

Slouží k naplňování souhrnného knihovního online katalogu

Možnost vyhledávat dle různých kritérií, zobrazit si detail záznamu, dostat se na záznam v souhrnném 
online katalogu, editovat záznam (na základě oprávnění), editovat slovníky, aj.

Naplňování systému se uskutečňuje dle platné metodiky, aby byla zachována jednotnost v popisu

Tritius je systémově členěn dle jednotlivých knihoven územních pracovišť a poskytuje do nich přístup dle 
relevantních oprávnění editorů



Proč používat knihovní systém?

Literatura a dokumentační fondy, které NPÚ fyzicky vlastní, je nezbytné kvalitně popsat a zaevidovat 
pro jejich dohledání, identifikování, doplnění aj.

Existence vytvořených dat v knihovním systému nebude v budoucnu nijak ohrožena či narušena i v 
případě, že se systém změní (data jsou zálohována).

Fotografie a prameny (restaurátorské zprávy, archeologické zprávy, aj.), pořízené zaměstnanci NPÚ, jsou 
zaměstnaneckými díly a z hlediska jejich zachování pro budoucí využití a pro jejich výpovědní a 
dokumentační hodnotu je nezbytné je relevantně popsat.

Co to přinese mně, veřejnosti a NPÚ?

Zaměstnanci a veřejnost se z online knihovního systému mohou dozvědět jakými dokumentačními 
fondy NPÚ disponuje a kde jsou k dispozici k nahlížení nebo zapůjčení.

Knihovní systém využívá NPÚ k evidenci (nejen) na památkovou ochranu a památkový zájem zaměřené 
literatury a dokumentačních fondů (nakoupené, získané, aj.).

Evidence dat v knihovních systémech funguje na bázi mezinárodního formátu (MARC), který umožňuje 
standardizované uložení informací o publikacích i autoritách (např. autoři, vědní obory, geografické 
lokality aj.) a na základě tohoto standardizovaného popisu může záznamy vytvořené v knihovnách NPÚ 
přebírat např. Národní knihovna (nyní přebírá zpracované články).

Pouze NPÚ zpracovává dokumentační fondy, které jsou i pro Národní knihovnu do budoucna zajímavé.





Vazby do jednotlivých systémů

Propojení se systémy Památkový katalog, GIS, ISAD, MIS (není propojeno s ESS, CastIS)

Souhrnný online knihovní katalog (Carmen) – vazba na veřejný Památkový katalog, GIS, MIS, ISAD 
(zamítnutí některých přístupů dle oprávnění)

Editační systém (Tritius) – vazba na neveřejný Památkový katalog, MIS, ISAD (zamítnutí některých 
přístupů dle oprávnění)







Vytváření vazeb v jednotlivých systémech





Děkuji za pozornost


